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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

BUDKA – budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního
vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008247

Název programu

Příroda v košíku

Název vzdělávací instituce

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno, 602 00

Kontaktní osoba

Lenka Šimková

Datum vzniku finální verze
programu

30. 9. 2019

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Bloková výuka ve třídě a na školní zahradě

Cílová skupina

Děti MŠ

Délka programu

19,5 hodiny

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Konkrétní výchovně-vzdělávací aktivity, které umožní dětem
a mládeži přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím
přirozeném prostředí, vytváření a realizace aktivit prohlubujících
vztah k místu a zapojení mládeže do života komunity a do řešení
environmentálních problémů v regionu.

Tvůrci programu

Lenka Šimková, Pavlína Veselá, Magdaléna Hulcová, Lucie Pešková,
Jaroslava Svojanovská, Jaroslava Zápařková

Odborný garant programu

Iva Křenovská

http://www.lipka.cz/lipova

Odborní posuzovatelé
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Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

ne

1.2 Anotace programu
Program je tvořen osmi tématy, kterými děti provází oživlý zahradní trpaslík. Děti poznávají, jak mohou
využít rostliny ze školní zahrady, ale i blízké přírody pro hraní i tvoření, poznají původ některých
potravin. Z jablek si vyrobí mošt, hrají si s podzimními plody, řepu využijí nejen pro přípravu
pomazánky, ale také jako na malování. Z brambor získají škrob, který pak spotřebují při netradičním
malování. Upečou si sušenky ze surovin, které si samy vyrobí, pozorují i ochutnají klíčící semena.
Pomocí kopřivy obarví látku a uvaří z ní polévku. Každé téma se vztahuje k jednomu měsíci v roce.

1.3 Cíl programu
Cílem programu je zejména přivést děti do přímého kontaktu s přírodou, a to jak prostřednictvím práce
a hry s přírodninami, tak prostřednictvím samotného pobytu v ní. Děti poznají původ některých
potravin, učí se hrát si v přírodě a s přírodninami.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Kompetence k učení – dítě pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí a experimentuje (např. výroba moštu
z jablek a škrobu z brambor, pokus s klíčením semen), klade si otázky a hledá na ně odpovědi (v každém
programu děti přemýšlí nad tím, jak by mohly rostlinu či její část využít, a následně si různé možnosti
vyzkouší), učí se s chutí (je k tomu motivováno příběhem s trpaslíkem a vidí výsledky své práce).
Kompetence k řešení problémů – dítě řeší problémy a postupuje cestou pokusu a omylu (při programu
se dostává do nových situací a řeší tedy i nové problémy, např. při práci s nezvyklými materiály, při
činnostech, které dělá poprvé, při aktivním pobytu venku), experimentuje (např. pokus s klíčením
semen), vnímá elementární matematické souvislosti (např. porovnávání větší – menší, méně – více –
stejně).
Komunikativní kompetence – dítě samostatně vyjadřuje své myšlenky a prožitky (např. při sdílení
nápadů na využití plodů a rostlin nebo při hodnocení činností), rozšiřuje svoji slovní zásobu (slyší
a používá nové pojmy).
Sociální a personální kompetence – dítě se domlouvá a spolupracuje (např. při hrách, při spolupráci
na výrobě jablečného moštu, polévky apod.)
Činnostní a občanské kompetence – dítě si váží práce a úsilí druhých (prostřednictvím toho, že samo
vyvine úsilí, např. při získávání šťávy z jablek při moštování, strouhání brambor apod.), dbá na zdraví a
bezpečí své i druhých (učí se respektovat pravidla při hrách, při práci s nástroji, jako nůž, kladivo či
mlýnek, respektuje bezpečnostní pravidla a nástroje se učí správně bezpečně používat).

1.5 Forma
skupinová, prezenční
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1.6 Hodinová dotace
Cyklus je složen z 8 programových bloků, z nichž každý trvá 2–3,5 hodiny. Celková délka programu je
19,5 hodiny.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Cílovou skupinou programu jsou děti v mateřské škole. Program je připraven k využití třídou dětí v MŠ,
tedy skupinou přibližně 20 až 26 dětí.

1.8 Metody a způsoby realizace
Metody rozvíjející samostatnost a odpovědnost
hledání v terénu, nácvik pracovních dovedností, hodnocení hlasováním
Metody rozvíjející tvořivost
land art, tvoření z přírodních materiálů, malování
Metody rozvíjející týmovou spolupráci a kooperaci
hra
Metody praktické
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Metody slovní a dramatické
motivační vyprávění a dramatizace, m. pohybově-dramatické, zpěv, rozhovor, rozhovor v kruhu, výklad
Metody názorně demonstrační
experiment, pozorování
Metody aktivizující
pohybová hra
Další metody
smyslové, prožitkové, třídění a porovnávání, hra, pracovní list

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1 Jablko – září, 2,5 hod
Cílem úvodního bloku je mimo jiné děti nadchnout pro celý program, a to prostřednictvím hliněného
trpaslíka, kterého naleznou v zahradě a probudí říkankou. Trpaslík děti provází programem po celý
školní rok. V košíku, který má trpaslík u sebe, děti objeví jablka a přemýšlí, jak by je mohly využít. Další
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jablka na zahradě samy najdou pod jabloní a posbírají je, hrají si s nimi, vyrobí si z jablek mošt a upečou
si jablka v županu.
Téma č. 1 Setkání s trpaslíkem a sběr jablek – 35 min
Úvodní téma je zaměřeno na podnícení zájmu o účast v celoročním cyklu i prvním tematickém
bloku a také zájmu o zahradu jako místo pro hru i dobrodružství. Děti v zahradě naleznou a
posbírají jablka. Ochutnají je a přemýšlí nad jejich využitím.
Téma č. 2 Moštování – 50 min
Děti si vyzkouší, jak vzniká jablečný mošt. S jablky si také pohrají.
Téma č. 3 Pečení „jablek v županu“ – 50 min
Děti si upečou jablka v županu. V jablkách objeví semínka a využijí je pro výrobu hudebního
nástroje.
Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Tematický blok č. 2 Podzimní plody – říjen, 3,5 hod
Blok má za cíl děti nadchnout krásou a rozmanitostí podzimní přírody. Podzimní příroda se stane pro
děti hernou. Plody budou hledat a sbírat, rozlišovat, využívat k tvoření i učení. Některé plody ochutnají.
Přesahem bude poznání, že plody slouží jako potrava zvířatům a jejich hlavním posláním je vyklíčení a
růst nové rostliny.
Téma č. 1 Sběr plodů v přírodě – 70 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví plody různých stromů a keřů. Plody si prohlédnou
a přemýšlí, kde je lze v přírodě najít. Na procházce plody nasbírají a vytvoří z nich obrazy.
Téma č. 2 Hraní, tvoření a učení se s plody – 65 min
Děti využijí nasbírané plody k tvoření, hraní i učení se. Tvoří mandaly zamačkáváním plodů do
keramické hlíny, hrají hru k pochopení významu plodů jako potravy pro zvířata, plody pozorují,
poznávají hmatem, procvičují si základní matematické dovednosti.
Téma č. 3 Chutnání plodů – 60 min
Děti poznávají plody další smyslem, a to chutí. Trénují motorické dovednosti při roztloukání
oříšků, uvaří šípkový čaj.
Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
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Tematický blok č. 3 Brambor – listopad, 3 hod
Děti se v tomto bloku blíže seznámí s jednou z nejběžnějších potravin, s brambory1. Dozví se, jak
vypadá celá rostlina bramboru a že brambory rostou v zemi. Vyrobí si bramborový škrob, který využijí
na malování. Brambory ochutnají syrové a také si je samy upečou, hrají si s nimi a využijí je
k upevňování matematických dovedností.
Téma č. 1 Obecně o bramboru, škrob – 60 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví brambory. Prostřednictvím pohádky, pozorování
a prohlížení fotografií se s brambory lépe seznámí. Vyrobí si bramborový škrob a využijí ho pro
výtvarnou aktivitu.
Téma č. 2 Hraní, tvoření a pečení s brambory – 105 min
Děti si s brambory hrají, využívají je k výtvarným činnostem a také je ochutnají syrové i pečené.
Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Tematický blok č. 4 Řepa – listopad, 2 hod
Děti se v tomto tematickém bloku blíže seznámí s řepou, tradiční a zdravou českou zeleninou. Dozví
se, jak vypadá celá rostlina řepy a samy si vyzkouší její využití. Řepu nejen ochutnají, ale také využijí její
výrazné barvivo k namalování obrázku.
Téma č. 1 Obecně o řepě, malování – 50 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví řepu. Prostřednictvím pohádky, pozorování
skutečné řepy a prohlížení fotografií se s řepou lépe seznámí. Namalují si řepou obrázek.
Téma č. 2 Vaření s řepou – 55 min
Děti z řepy vyrobí pomazánku a také si řepu upečou. Vše ochutnají.
Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Tematický blok č. 5 Sušenky – prosinec, 2 hod
Děti si upečou sušenky z místních surovin, které si nejprve samy připraví. Budou mlít obilí a vyrábět
vločky, utlučou si máslo a vylouskají ořechy. Poznají původ surovin, které na výrobu sušenek použijí.
Program je motivován příběhem O pejskovi a kočičce.
Téma č. 1 Příprava surovin – 70 min

1

Používáme zde slovo brambor v mužském rodě, a to kvůli oficiálnímu botanickému názvu rostliny – lilek brambor.
V češtině existuje i varianta v ženském rodě, která je běžnější (brambora).
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V pohádce se děti dozvědí recept na sušenky a poté si připraví suroviny pro pečení. Budou mlít
obilí a vyrábět vločky, utlučou si máslo a vylouskají ořechy. Vyloupou slunečnicová semínka a
nakrájí jablka. V roli včelek budou „vyrábět med z nektaru“.
Téma č. 2 Výroba a ochutnávka sušenek – 35 min
Děti vyrobí z připravených surovin těsto a z něj vytvarují sušenky. Zatímco se sušenky pečou,
proběhne reflexe formou malování.
Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Tematický blok č. 6 Bylinky – leden, 2 hod
Děti poznají čichem, zrakem, chutí a za pomoci her tři léčivé byliny, uvaří si bylinkový čaj a vyrobí čajový
sáček s bylinkami.
Téma č. 1 Léčivý čaj pro trpaslíka – 70 min
Děti různými smysly poznají tři bylinky a využijí u toho pracovní list. Vyrobí si bylinkový čaj.
Téma č. 2 Výroba čajového sáčku – 35 min
Děti vyrobí čajový sáček s bylinkami z předchozích aktivit, který pak doma využijí k uvaření
bylinkového čaje, a téma probírané ve školce tak vnesou do rodiny.
Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Tematický blok č. 7 Semínka a klíčení – únor, 2 hod
Děti poznají význam semen, nechají semena vyklíčit a vzniklé klíčky ochutnají. Pozorují, jak semena klíčí
a vyrůstají z nich rostliny, a všímají si, co rostliny potřebují k životu. Se semeny si hrají.
Téma č. 1 Klíčení – 65 min
Děti přemýšlí nad významem semen, třídí semena různých rostlin a různými způsoby je nechají
vyklíčit. Připraví si tak chutnou svačinu i pokus k dalšímu pozorování.
Téma č. 2 Hraní, tvoření a učení se se semínky – 40 min
Pomocí pohybové hry a pracovního listu si děti upevní postup klíčení rostlin, vyrobí si ze
semínek hudební nástroje a využijí je k vytvoření mandal.
Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
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Tematický blok č. 8 Kopřiva – březen, 2,5 hod
Děti se blíže seznámí s naším nejběžnějším plevelem – kopřivou – a poznají ji jako rostlinu všestranného
využití. Odhalí tajemství žahavosti kopřiv, pomocí kopřivy obarví látku a uvaří si kopřivovou polévku.
Téma č. 1 Proč kopřiva pálí? – 50 min
Děti poznají kopřivu, pozorují ji a objeví žahavé chloupky, které si nakreslí.
Téma č. 2 Sběr a využití kopřiv – 50 min
Děti nasbírají kopřivy. Ve výluhu z kopřiv obarví látku a uvaří kopřivovou polévku.
Téma č. 3 Výroba kopřivového panáčka – 35 min
Hrou na kopřivovou honičku si děti znovu přiblíží probírané téma. Z obarvených látek si pak
vyrobí kopřivového panáčka.
Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu
získaly. Děti si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Potraviny, rostliny a jejich části
skořicový cukr, listové těsto, mouka, škrob, sůl, řepa, pomazánkové máslo, sýr Lučina, mouka, vločky,
med, máslo, slunečnicová semínka, citron, pepř, cibule, olej, smetana, med, semínka (čočka, hrách,
fazole, řeřicha), chléb, máslo, pepř, jablka, podzimní plody, oříšky, brambory, obilné klasy a zrna
(pšenice, oves), ořechy lískové i vlašské nevyloupané, bylinky (mateřídouška, lípa, bez), kopřiva (celá
i s kořeny), makovičky, řepa, brambory, pečivo
Kuchyňské potřeby
nůž, talíře, lavor, drtička na jablka, lis na mošt, hrnek, skleničky, utěrka, prkýnka, vykrajovač na jadřince,
misky, lžičky, plech, pečicí papíry, kastrol, varná konvice, síto, struhadla, hluboké talíře, trouba, vidličky,
příborové nože, vařečka, mlýnek na obilí, vločkovač, starý kastrol na barvení, tyčový mixer, trouba,
vařič, konvičky na čaj
Ostatní
hliněný trpaslík, látkový maňásek – trpaslík, plyšová myš, košík, šátek, hnědá gáza či jiná látka, padák
na hraní či prostěradlo, ručník, barevné látky, igelity na přikrytí stolů při vaření, 2x malá krabička
(nejlépe kovová), ťukací a štěrchací nástroje, žetony, šátky, plátěné tašky či pytlíky, keramická hlína,
válečky, podložky, ošatky, binokulární lupy, drátky, kartony A3 s vytištěnými obrysy předmětů, zvířat
či rostlin, dřevěná kolečka navlečená na tyčce, malá kladívka, miska, fotografie celé rostliny bramboru,
texty pohádek a básniček, loutky zvířat, vařič, fotografie celé rostliny řepy, kostým pejska a kočičky,
obrázky ovesného a pšeničného pole, obrázek krávy, obrázek úlu se včelami, obrázek ořešáku s ořechy,
obrázek slunečnicového pole, obrázek jabloně, včelí plástev (pokud seženete), obrázky surovin pro
pečení, kapátka, fotografie bylin A4 (lípa, mateřídouška, bez), pracovní listy, rozstříhané obrázky bezu
černého, sítko, čajové sáčky, kelímky od jogurtu, skleničky od dětské výživy, vata, savý papír, pevné
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sáčky, krabičky od „kinder vajíček“, dětské pracovní rukavice, hedvábí, sušák či šňůra, běžné
kancelářské a výtvarné potřeby

1.11 Místo konání
Realizace 2 tematických celků (Jablko a Sušenky) proběhla v zahradě a interiéru Lipky, pracoviště
Lipová. Dalších 6 tematických bloků bylo realizováno v zahradě, okolí a interiéru spolupracujících MŠ.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
V období po ukončení projektu lze cyklus realizovat přímo v mateřských školách. Tematický celek
Sušenky, který vyžaduje náročnější materiální vybavení (např. mlýnek na obilí a vločkovač), bude
možné absolvovat jako výukový program přímo na Lipce, pracovišti Lipová. V tematickém celku Jablko
je součástí programu moštování jablek, které může být ve školce také náročné realizovat. Moštování
si mohou děti vyzkoušet na Lipové při výukovém programu Jabloňka a Ořešánek, který je v nabídce.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů: 2
Položka
Celkové náklady na realizátory
hodinová odměna pro 1 realizátora včetně odvodů
(20 hodin, 2 lektoři)
z toho

Předpokládané náklady
12000 Kč
300 Kč

ubytování realizátorů

-

stravování a doprava realizátorů

-

Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků

-

doprava účastníků

-

stravování a ubytování účastníků

-

z toho
Náklady na učební texty
příprava apod.
z toho
rozmnožení textů – počet stran: 60

120 Kč

Režijní náklady
z toho

stravné a doprava organizátorů

-
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ubytování organizátorů
poštovné, telefony
doprava a pronájem techniky
propagace
ostatní náklady

400 Kč
500 Kč
1000 Kč

odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

14020 Kč
600 Kč

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
https://www.lipka.cz/projekty?idc=4619
https://rvp.cz/

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0
Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi
souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace,
licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je Příjemce povinen v
souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného odkladu
po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým způsobem, aby k
němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo dále sdílet a jinak
užívat v souladu se zvolenou licencí. Pokud je držitelem autorských práv či práv s nimi souvisejících k
dílu nebo jinému předmětu ochrany, které vznikly na základě zakázky s použitím prostředků této
dotace, třetí osoba odlišná od Příjemce, je Příjemce povinen smluvně zajistit, aby tato osoba připojila
k dílu nebo jinému předmětu ochrany licenci Creative Commons za stejných podmínek jako Příjemce.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1 Jablko – září, 2,5 hod
Cílem úvodního bloku je mimo jiné děti nadchnout pro celý program, a to prostřednictvím hliněného
trpaslíka, kterého naleznou v zahradě a probudí říkankou. Trpaslík děti provází programem po celý
školní rok. V košíku, který má trpaslík u sebe, děti objeví jablka a přemýšlí, jak by je mohly využít. Další
jablka samy najdou na zahradě pod jabloní, posbírají je a hrají si s nimi. Z jablek vyrobí mošt a upečou
si jablka v županu.
2.1.1 Téma č. 1 Setkání s trpaslíkem a sběr jablek – 35 min
Úvodní téma je zaměřeno na podnícení zájmu o účast v celoročním cyklu i prvním tematickém bloku a
také zájmu o zahradu jako místo pro hru i dobrodružství. Děti v zahradě naleznou a posbírají jablka.
Ochutnají je a přemýšlí nad jejich využitím.
Aktivita č. 1 Nalezení a probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
samostatné hledání v terénu (zahrada), motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, jablka, šátek, hnědá gáza či jiná látka, hrací padák či
prostěradlo na koulení jablek, nůž, 2x talíř
Podrobně rozpracovaný obsah
Nalezení trpaslíka
Uvedení: Když jsme přišli ráno na zahradu, někoho jsme tu objevili. Pojďte jej také najít a podívat se na
něj.
Děti prohledají zahradu a najdou hliněného zahradního trpaslíka. V ruce má košík zakrytý šátkem. Děti
trpaslíka pozdraví, zkusí s ním mluvit, ale trpaslík se nehýbe a mlčí.
Probuzení trpaslíka
Uvedení: Vypadá to, že trpaslík nás neslyší. Znám ale jednu říkanku, která by ho mohla probudit
k životu.
Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem trpaslíka a společně řeknou říkanku2:
2

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného
trpaslíka přikryje gázou a vezme si
do ruky látkového maňáska. Trpaslík
se probudí a mluví k dětem: Ahoj
děti, koukám, že jsem vzhůru, i když
není noc. Já totiž bývám vzhůru
vždycky v noci a ve dne spím jako
hliněný zahradní trpaslík. To jste mě
asi probudily vy, že? Trpaslík se
představí a poprosí děti, aby se mu
také představily.

Maňásek (vlevo) a trpaslík. Foto: archiv Lipky, pracoviště
Lipová.

Aktivita č. 2 Koulení jablíčka s písničkou (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví a pojmenují
jablko a zahrají si s ním hru.
Metody
motivační pohybově-dramatická,
řízený rozhovor, hra, zpěv
Pomůcky
látkový maňásek, košík, jablka, hrací
padák či velké prostěradlo na
koulení
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík mluví k dětem: Pojďte se,
děti, podívat, co jsem našel, když
jsem v noci šmejdil po zahradě. Je to
schované v košíku. Děti odkryjí
Koulení jablek po plachtě. Foto: Lipka, pracoviště Lipová.
šátek.
Trpaslík se ptá: Co to je? Děti poznají jablka a trpaslík si s nimi zazpívá lidovou písničku „Koulelo se
koulelo“. Pak si písničku zazpívají děti ještě jednou s paní učitelkou. U toho koulí společně jablíčko po
plachtě tak, aby nespadlo.
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Aktivita č. 3 Hledání a sbírání jablek v zahradě (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti hledají jabloň a sbírají jablka.
Metody
samostatné hledání v terénu (zahrada)
Pomůcky
košík
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Kde mohl trpaslík v zahradě jablka najít?
Děti hledají jabloň. Pod jabloní společně sbírají jablka a dávají je do košíku.
Aktivita č. 4 Co můžeme dělat s jablky? (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti si vybavují, co vědí o využití jablek.
Metody
rozhovor
Pomůcky
košík s nasbíranými jablky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Co budeme s tolika jablky dělat?
Děti říkají nápady, které paní učitelka ocení a navrhne výrobu jablek v županu a moštu.
Aktivita č. 5 Ochutnávka jablek (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti ochutnávají nasbíraná jablka.
Metody
smyslové poznávání
Pomůcky
jablka, nůž, talíř
Podrobně rozpracovaný obsah
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Uvedení: Nejprve jablka všichni ochutnáme.
Paní učitelka jablka krájí, děti ochutnávají.
2.1.2 Téma č. 2 Moštování – 50 min
Děti si vyzkouší, jak vzniká jablečný mošt. S jablky si také pohrají.
Aktivita č. 1 Drcení jablek (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti prohlédnou a umyjí jablka a drtí je
v drtičce.
Metody
pracovní činnost, rozhovor
Pomůcky
lavor, ručník, drtička, jablka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Nyní si z jablek vyrobíme šťávu, víte, jak se jí říká? (mošt) Má někdo nápad, jak by bylo možné
šťávu z jablek získat?
Děti mohou zkusit jablíčka zmáčknout, šťáva z nich ale neteče. Děti či paní učitelka navrhnou jablka
rozdrtit. Paní učitelka předvede proces drcení s jedním jablkem. Jablko nejprve prohlédne, zjistí, že je
nahnilé, a vyhodí jej na kompost. Pak vezme nové jablko, prohlédne jej, a protože je v pořádku, umyje
jej a rozdrtí v drtičce. Následně si děti také vezmou z košíku každý jedno jablko, spolu s paní učitelkou
jej zkontrolují, pak již samy umyjí a postaví se do fronty na drcení. Postupně si každý takto zpracuje
2 až 3 jablka. Paní učitelka zmáčkne rozdrcená jablka v ruce a děti pozorují, jak z nich teče šťáva.
Aktivita č. 2 Lisování moštu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti lisují z rozdrcených jablek šťávu.
Metody
pracovní činnost
Pomůcky
ručník, rozdrcená jablka, lis na mošt, hrnek
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Jablka jsme nadrtili, teď z nich musíme získat šťávu.
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Děti přendají nadrcená jablka do lisu. Pak se střídají v točení klikou a lisují jablečnou šťávu, kterou
chytají do velkého hrnku. Slisovaný zbytek jablek vyhodí na kompost.
Aktivita č. 3 Ochutnávka moštu (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti ochutnají vylisovaný mošt.
Metody
smyslové poznávání, prožitek
Pomůcky
hrnek, skleničky dle počtu dětí, utěrka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Nyní můžeme mošt společně ochutnat.
Paní učitelka přelije mošt do skleniček, děti mošt ochutnají. Jednu skleničku nechají na ochutnání
trpaslíkovi.
Aktivita č. 4 – Volitelná herní stanoviště (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v zahradě či v místnosti. Děti se volitelně střídají na různých
stanovištích. Děti skládají jablka dle podobnosti, velikosti a barvy.
Metody
práce na stanovištích, porovnávání, třídění
Pomůcky
rozkrájená jablka (různých barev, velikostí a tvarů), nůž, prkýnko, košík, barevné látky (žlutá, zelená
červená), jablka tří barev (žlutá, zelená, červená), jablka různé velikosti
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S jablíčky si můžeme i hrát. Pojďme si to vyzkoušet.
Na stolečcích či koberečcích jsou připraveny pomůcky pro volitelné činnosti. Tyto tři činnosti mohou
děti dělat souběžně na různých stanovištích dle svého zájmu.
Jablečné puzzle
Na stole či podložce leží na poloviny rozkrojená pomíchaná jablka. Děti hledají, které poloviny patří
k sobě.
Rovnání jablek podle velikosti
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V misce jsou přichystaná jablka různých velikostí. Děti je rovnají do řady podle velikosti.
Třídění jablek různých barev
V košíku jsou smíchána jablka různých barev. Opodál leží látky ve stejných barvách. Děti nosí
z hromádky či košíku jablíčka na připravené gázy podle barev. Červená jablíčka na červenou látku,
zelená na zelenou, žlutá na žlutou.
2.1.3 Téma č. 3 Pečení „jablek v županu“ – 50 min
Děti si upečou jablka v županu. V jablkách objeví semínka a využijí je pro výrobu hudebního nástroje.
Aktivita č. 1 Výroba „jablek v županu“ (25 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti vykrajují jablka, válí těsto a jablka do
něho balí.
Metody
pracovní činnost
Pomůcky
utěrky, igelity na vaření na přikrytí stolů, válečky, mouka, vykrajovač na jadřince, nože, skořicový cukr,
miska, lžička, plech s pečicím papírem, papírové proužky na jmenovky, tužky, listové těsto, prkýnka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si z jablek vyrobili mošt. Dnes si upečeme jablka v županu. Víte někdo, jak se jablka
v županu pečou?
Paní učitelka děti seznámí s postupem práce. Nejprve si děti jablka umyjí, utřou a odnesou ke stolu.
Krájení jablek a balení do těsta
Uvedení: Co najdeme uvnitř jablka, když jej rozkrojíme?
Paní učitelka rozkrojí jablko a děti objeví jadérka. Děti vykrajovačem z poloviny jablka odstraní jadřinec.
Rozkrojenou stranu posypou připraveným skořicovým cukrem. Kousek listového těsta rozválí na
placku, jablko na něj položí a zabalí. Paní učitelka upeče zabalená jablka v troubě. Upečená jablka děti
po vychladnutí ochutnají.
Aktivita č. 2 Štěrchadlo (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti vybírají semínka z jadřinců a dávají je do
krabiček.
Metody
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pracovní činnost, smyslové vnímání
Pomůcky
2x krabička (nejlépe kovová)
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Zatímco se jablka pečou, využijeme ještě k hraní jablečná jadérka.
Z vykrájených jadřinců děti vyberou jablečná jadérka. Jadérka nasypou do krabičky. Všechny si mohou
vyzkoušet krabičkou zaštěrchat. Vytvořený hudební nástroj využijí k doprovodu písničky.
Aktivita č. 3 Písničky s pohybem a štěrchadlem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti zpívají písničky a doprovází se štěrchadly.
Metody
pohybově-dramatická se zpěvem
Pomůcky
ťukací a štěrchací hudební nástroje
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Protože máme hudební nástroj, zazpíváme si s ním písničku.
Děti si zazpívají lidovou písničku „Měla babka čtyři jabka“ a další písničky. Doprovází se u toho
štěrchadlem z jablečných jadérek.
Aktivita č. 4 Ochutnávka „jablek v županu“ a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají a snědí upečená jablka
v županu.
Metody
prožitková
Pomůcky
talířky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Jablka už jsou upečená, tak je pojďme ochutnat. Dáme ochutnat i trpaslíkovi?
Děti sní jablka v županu a přinesou na ochutnání i trpaslíkovi. Trpaslíkovi jablka moc chutnají. Líbí se
mu, že na zahradě lze najít takové dobroty. Rád by se s dětmi zase setkal, pokud jej někdy probudí.
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Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.1.4 Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a jablky jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi (např. trpaslík, lis na mošt, plech s kouskem těsta, plátno
s jablkem na koulení, miska s rozpůlenými jablky, štěrchadlo, jablko na barevné gáze). Každé dítě
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dostane 1–3 žetony. Žetony umístí k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je
nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které
činnosti se dětem líbily nejvíce. Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč
jiné mají žetonů málo.

2.2 Tematický blok č. 2 Podzimní plody – říjen, 3,5 hod
Blok má za cíl děti nadchnout krásou a rozmanitostí podzimní přírody. Podzimní příroda se stane pro
děti hernou. Plody budou hledat a sbírat, rozlišovat, využívat k tvoření i učení. Některé plody ochutnají.
Přesahem bude poznání, že plody slouží jako potrava zvířatům a jejich hlavním posláním je vyklíčení a
růst nové rostliny.
2.2.1 Téma č. 1 Sběr plodů v přírodě – 70 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví plody různých stromů a keřů. Plody si prohlédnou
a přemýšlí, kde je lze v přírodě najít. Na procházce plody nasbírají a vytvoří z nich obrazy.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
samostatné hledání v terénu (zahrada), motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, podzimní plody (šípky, jeřabiny, kaštany, žaludy…), šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, co kdybychom zase navštívili trpaslíka? Myslím, že pro nás něco má.
Děti v zahradě hledají a naleznou trpaslíka a probudí ho již známou říkankou3. Všichni se chytí za ruce
do kruhu kolem trpaslíka a říkají:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)

3

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s plody? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví, prohlédnou
si a pojmenují plody. Vybavují si, co o plodech a jejich využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
látkový maňásek, košík, podzimní plody, šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík říká dětem: Něco jsem v noci na procházce nasbíral a přinesl vám v košíku. Děti odkryjí šátek a
trpaslík je nechá prozkoumat obsah svého košíku. Jsou v něm různé podzimní plody: šípky, žaludy,
jeřabiny, kaštany, lískové oříšky…
Košík putuje v kroužku, děti si plody prohlédnou a osahají.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Co s plody můžeme dělat?
Kde bychom je mohli najít?
Aktivita č. 3 Sbírání plodů (35 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě a na procházce v okolí školky, nejlépe v blízké
přírodě. Děti hledají a sbírají plody.
Metody
procházka a pozorování v terénu, porovnávání
Pomůcky
košík s plody od trpaslíka, další košík či taška na sbírání plodů
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Pojďme se tedy vypravit nějaké plody najít.
Děti s paní učitelkou vyrazí do školní zahrady či okolní přírody hledat a sbírat plody, které měl trpaslík
v košíku. Když naleznou strom či keř s plody, mohou se do košíku podívat a porovnat je s těmi, které
našel trpaslík. Řeknou si jméno stromu či keře a název jeho plodů.
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Aktivita č. 4 Obrázek na zemi či na pařezu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá individuálně či skupinově dle volby dětí v zahradě či na procházce v okolí školky. Děti
z plodů vytváří obraz.
Metody
land art
Pomůcky
větší množství nasbíraných plodů
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Z nasbíraných plodů můžeme vytvořit obrázky.
Na procházce z nasbíraných plodů děti vytvoří obrázky na zemi či na pařezu.
2.2.2 Téma č. 2 Hraní, tvoření a učení se s plody – 65 min
Děti využijí nasbírané plody k tvoření, hraní i učení se. Tvoří mandaly zamačkáváním plodů do
keramické hlíny, hrají hru k pochopení významu plodů jako potravy pro zvířata, plody pozorují,
poznávají hmatem, procvičují si základní matematické dovednosti.
Aktivita č. 1 Mandaly z plodů (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti, děti pracují individuálně. Děti vytváří mandaly
vtlačováním plodů do keramické hlíny.
Metody
tvoření
Pomůcky
keramická hlína, válečky, plody, podložky, vykrajovátko na cukroví – kolečko
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Z nasbíraných plodů můžeme vytvořit mandaly. Ukážu vám, jak na to.
Děti s pomocí paní učitelky rozválí keramickou hlínu na menší placku. Z plodů vytváří mandaly tak, že
je vtlačují do kolečka z rozválené keramické hlíny.
Aktivita č. 2 Hra na veverky (15 min)
Forma a bližší popis realizace
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti či v zahradě. Děti hrají v roli veverek
dynamickou hru.
Metody
didaktická pohybová hra
Pomůcky
oříšky
Podrobně rozpracovaný obsah
Děti představují veverky, které si tvoří zásoby oříšků na zimu. Při tom je může chytit paní učitelka v roli
kuny.
Na části herní plochy jsou rozmístěny oříšky. Je vymezeno území, na kterém jsou veverky v bezpečí
před kunou. V tomto bezpečném území si každá veverka vybere si místo, které bude představovat její
skrýš. Veverky si po jednom sbírají a nosí oříšky je do skrýše. Pokud se veverky dotkne kuna, je veverka
chycena a musí si obnovit život, např. dotykem určitého stromu.
Přinesený oříšek si děti mohou následně zahrabat do země v pískovišti (veverka své zásoby zahrabává
do země) a pak jej zase zkusit najít. Paní učitelka se ptá dětí: Co se stane s oříškem, když jej veverka
nenajde? (Oříšek v zemi vyklíčí a může z něj vyrůst nový strom.)
Závěrečná otázka k aktivitě: Které zvíře rádo sbírá v přírodě ořechy? Proč?
Aktivita č. 3 Hra „Kompot“ (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hrají pohybovou hru.
Metody
pohybová hra na principu hry „Kompot“
Pomůcky
židle, plody, ošatka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: A nyní plody využijeme ke hře.
Děti si z ošatky vylosují různé plody, se kterými se setkaly v předchozích aktivitách (stačí využít tři druhy
plodů, od každého třetinu). Plody si děti ponechají během hry v ruce. Děti zopakují názvy svých plodů.
Hraje se na principu známé hry „Kompot“. Děti sedí na židlích čelem do kruhu. Jeden hráč stojí
uprostřed a dává pokyny pro ostatní. Hráči, kteří splňují kritéria vymezená hráčem uprostřed, si vždy
musí vyměnit místa. Např. po pokynu „místa si vymění všechny žaludy“ se všechny děti, které drží
v ruce žalud, zvednou ze židlí a hledají si nové volné místo. Situace se snaží využít středový hráč a rychle
nějaké volné místo na židli obsadit. Na koho nezbude židle, zůstává uprostřed a dává další pokyn.
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Pokyny mohou krom názvů obsahovat také barvy či tvary plodů. Např. „místa si vymění všichni hráči,
kteří drží červený plod“.
Aktivita č. 4 Volitelná stanoviště s plody (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují individuálně a ve dvojicích dle svého zájmu
na různých stanovištích.
Metody
práce na stanovištích, pozorování, smyslové vnímání, nácvik pracovních dovedností, porovnávání
Pomůcky
plody (např. šípek, žalud, kaštan, lískový ořech, jeřabina), binokulární lupy, lupy, nožík, šátky či
škrabošky, drátky, kartony A3 s namalovanými (vytištěnými) obrysy předmětů, zvířat či rostlin, dřevěná
kolečka navlečená na tyčce
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Plody můžeme také pozorovat lupou, poznávat hmatem, skládat podle velikosti. Ukážu vám
teď činnosti, které můžete dělat na stanovištích.
Děti se dle vlastního uvážení střídají při činnostech nachystaných na jednotlivých stanovištích.
Pozorování plodů pod binokulární či klasickou lupou
V rozříznutém šípku děti vidí semínka, v žaludu semínka nejsou. Proč? Žalud je sám od sebe semínkem.
Lze navázat otázkou: K čemu jsou rostlinám semínka?
Smyslová hra – poznávání plodů hmatem
Děti sedí naproti sobě ve dvojici. Jedno má zavřené či zavázané oči (je možné využít škrabošky do
letadla) a druhé mu postupně podává plody k ohmatání na hádání.
Navlékání jeřabin na drátky
Drátky pak paní učitelka může stočit do kolečka a
připevnit k nim šňůrku k zavěšení.
Skládání kaštanů podle předlohy
Děti skládají např. z kaštanů obrys nakreslený na tvrdém
papíře A3.
Seřazení
Děti řadí plody dle velikosti.

Obrys z kaštanů. Foto: archiv Lipky,
pracoviště Lipová.

Přiřazování stejného počtu
Děti přiřazují počet kaštanů k počtu koleček položených na stole či navlečených na tyčce.
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2.2.3 Téma č. 3 Chutnání plodů – 60 min
Děti poznávají plody dalším smyslem, a to chutí. Trénují motorické dovednosti při roztloukání oříšků,
uvaří šípkový čaj.
Aktivita č. 1 Sběr šípků, lískových a vlašských oříšků (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě a na procházce v okolí školky. Děti hledají
a sbírají ořechy a šípky.
Metody
procházka, pozorování, motivační básnička
Pomůcky
plátěné pytlíky či košíky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme sbírali plody a hráli si s nimi. Naučím vás o nich básničku4.
Plody podzimu
Dneska ráno pod duby
hráli jsme si s žaludy,
z kaštanů skládali jsme obrázky

jeřabiny navlékali na drátky,
lískové oříšky jsou dobré na svačinu
šípkový čaj zažene rychle rýmu.

Uvedení: Dělali jsme již všechno, co je v básničce? Ještě jsme neochutnávali oříšky a nevařili šípkový čaj.
Tak se do toho pustíme. Nejprve musíme nasbírat oříšky a šípky.
Na procházce děti sbírají do plátěných pytlíků či košíků šípky a ořechy. Prohlédnou si a pojmenují
dřeviny, na kterých rostou.
Aktivita č. 2 Vaření šípkového čaje (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti či na zahradě. Děti vaří čaj z nasbíraných šípků.
Metody
pracovní činnosti
Pomůcky
kastrol, varná konvice, hrníčky, sítko
Podrobně rozpracovaný obsah
4

Autorka: Magdalena Hulcová, MŠ Pomněnky.

27

Uvedení: Z nasbíraných šípků můžeme uvařit čaj.
Děti dají šípky do kastrolu. Čaj vaří a cedí paní učitelka. Děti čaj ochutnají.
Aktivita č. 3 Roztloukání oříšků (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti či zahradě. Děti roztloukají ořechy
a ochutnávají jádra.
Metody
nácvik pracovních dovedností, prožitková
Pomůcky
prkýnka, malá kladívka, miska na skořápky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Oříšky můžeme sníst rovnou bez vaření. Jsou ale nějaké tvrdé. Co s nimi uděláme?
Děti si oříšky roztloukají malým kladívkem na prkýnku, vybírají jadérka a ochutnávají je.
Aktivita č. 4 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě či v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem,
vzpomínají, co všechno v programu zažily.
Metody
dramatizace, rozhovor
Pomůcky
hliněný trpaslík, maňásek trpaslíka, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je na čase rozloučit se s trpaslíkem.
Trpaslík se dětí ptá, co všechno s plody dělaly: Pamatujete si, jaké plody jsem vám přinesl? Co jste s nimi
dokázali udělat?
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.2.4 Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
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Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a podzimními plody jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme
dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

2.3 Tematický blok č. 3 Brambor – listopad, 3 hod
Děti se v tomto bloku blíže seznámí s jednou z nejběžnějších potravin, s brambory. Dozví se, jak vypadá
celá rostlina bramboru a že brambory rostou v zemi. Vyrobí si bramborový škrob, který využijí na
malování. Brambory ochutnají syrové a také si je samy upečou, hrají si s nimi a využijí je k upevňování
matematických dovedností.
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2.3.1 Téma č. 1 Obecně o bramboru, škrob – 60 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví brambory. Prostřednictvím pohádky, pozorování
a prohlížení fotografií se s brambory lépe seznámí. Vyrobí si a pro výtvarnou aktivitu využijí
bramborový škrob.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, brambory
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou5. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s brambory? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují brambor. Vybavují si, co o bramboru a jeho využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
látkový maňásek, košík, fotografie celé rostliny bramboru, brambory, šátek

5

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. To byste nevěřili, co jsem
v noci venku našel. Chodil jsem po zahradě a koukal jsem nejen před sebe a nahoru, ale také dolů.
A právě tam to bylo, totiž v hlíně. Děti odkryjí šátek a trpaslík je nechá prozkoumat obsah svého košíku.
Jsou v něm brambory.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Jaké části bramboru má trpaslík v košíku? (hlízy)
Co by se s brambory dalo dělat?
Paní učitelka dětem ukáže obrázek celé rostliny bramboru i s listy a kořeny.
Aktivita č. 3 Pohádka o bramboru (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti poslouchají příběh o bramboru.
Metody
motivační vyprávění s dramatizací, rozhovor, experiment
Pomůcky
text pohádky, brambory (jeden s namalovaným obličejem), loutky zvířat, obrázek bramboru s natí
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než si začneme s brambory hrát a pracovat, poslechněte si pohádku6.
O jednom malém brambůrku
Babička s dědečkem zasadili na jaře brambory. Na podzim dědeček sklízel, ale na jeden brambůrek
zapomněl. A tak se zapomenutý brambůrek vydal do světa. I kutálí se brambůrek ze zahrádky a v tom
potká slepičku. Slepička dostane na brambůrek chuť. Ale brambůrek se rychle skutálí z kopečka
a slepičce unikne. Kutálí se dál a potká myšku. Ta by si také ráda na brambůrku pochutnala, ale
brambůrek se nedá: „Slepičce jsem utekl, tak tobě, myšičko, taky uteču,“ povídá a kutálí se pryč. Stejné
je to i s prasátkem, které potká, a když i prasátku uteče, povzdechne si: „Jéje. Ten svět je ale plný
nástrah a nebezpečí… A začíná být hrozná zima, brr. Zalezu si tady hezky do hlíny, schovám se před
hladovými zvířátky a odpočinu si.“ V zemi mu bylo teplo a příjemně a už se mu vůbec nechtělo do zimy
a nebezpečí, které číhalo venku. A tak se stalo, že náš brambůrek odpočíval celou zimu. Když pak přišlo
jaro, ze země vyrostla nová rostlina a pod hlínou se k sobě tulily malé brambůrky.
Otázky po vyprávění:
Kde byly brambory, které dědeček sklízel?
Kam se nakonec brambůrek schoval?
Co z něj vyrostlo příští rok?
Paní učitelka s dětmi ponechá jeden brambor na světle a v dalších dnech děti pozorují, jak začne klíčit.
Co chtěli s brambory udělat zvířátka, dědeček a babička? (Sníst je.)
6

Autorka: Pavlína Veselá, Lipka, inspirováno lidovou pohádkou „O koblížkovi“
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Aktivita č. 4 Výroba škrobu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti strouhají brambory a vaří bramborový
škrob.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností, činnostní učení
Pomůcky
kastrol, vařič, vařečka, struhadla, hluboké talíře, sítko
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Brambory nejsou jen k jídlu, ale někdy se z nich získává látka, která se jmenuje škrob. Bývá
třeba v pudinku, proto je tak hustý. Zkusíme škrob z bramboru získat.
Děti nastrouhají brambory. Paní učitelka vezme do ruky trochu nastrouhaných brambor a zmáčkne je.
Z brambor teče šťáva. Děti brambory vymačkají a šťávu přecedí přes sítko či řídké plátno do kastrolu.
Šťávu v kastrolu společně s paní učitelkou za stálého míchání zahřívají, až zhoustne.
Aktivita č. 5 Malování do škrobu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti, děti pracují
individuálně. Děti malují netradiční výtvarnou technikou
s využitím škrobu.
Metody
výtvarná činnost – malování, tvoření
Pomůcky
kartony A4, štětce, temperové barvy, špejle, misky se škrobem
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Bramborový škrob můžeme využít k zajímavému
malování.
Škrob děti štětcem či prsty nanesou na tvrdý papír. Ve škrobu
pak kreslí špejlí či prsty namočenými v barvě barevné
cestičky. Hotová výtvarná díla je třeba nechat uschnout.

Malování do škrobu Foto: archiv
Lipky, pracoviště Lipová.

2.3.2 Téma č. 2 Hraní, tvoření a pečení s brambory – 105 min
Děti si s brambory hrají, využívají je k výtvarným činnostem a také je ochutnají syrové i pečené.
Aktivita č. 1 Kutálí se ze dvora – básnička s předváděním (10 min)
Forma a bližší popis realizace
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti říkají básničku a doprovází ji pohybem.
Metody
pohybově-dramatická
Pomůcky
text básničky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme se potkali s trpaslíkem a malovali bramborovým škrobem. Dnes si s brambory
vyzkoušíme další věci. Nejprve si na brambor zahrajeme.
Paní učitelka říká lidové říkadlo „Kutálí se ze dvora“ a společně s dětmi děj předvádí.
Aktivita č. 2 Pečení brambor (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti krájí brambory na pečení.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností, prožitek
Pomůcky
nožíky, prkýnka, plech, pečicí papír či fólie, sůl, trouba
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Říkali jsme si, že brambory jsou dobré k jídlu. Pojďme je tedy ochutnat.
Děti ochutnají syrový brambor.
Paní učitelka navrhne upečení brambor, neboť se většinou nejí syrové, ale vařené či pečené. Děti
brambory krájí a pokládají na plech. Paní učitelka je lehce osolí a dá péct do trouby.
Aktivita č. 3 Navlékání bramborů (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti, děti pracují individuálně. Děti krájí a navlékají brambory.
Metody
nácvik pracovních dovedností, tvoření, motivace básničkou
Pomůcky
celé brambory, plátky brambor (lze krájet až při aktivitě), bavlnky, velké jehly
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: O bramborech znám ještě jednu básničku. Jmenuje se „První pohádka“ a napsal ji František
Hrubín.
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Paní učitelka recituje báseň Františka Hrubína „První pohádka“.
Děti posbírají rozkutálené brambory a vytvoří z nich korále tak, že připravené plátky brambor krájí na
menší kousky a navlékají je jehlou na bavlnku.
Aktivita č. 4 Strašidýlka z bramborů (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti za využití přírodnin vyrábí z brambor
strašidýlka.
Metody
tvoření
Pomůcky
brambory, případně špejle
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Už jste někdy vyráběli bramborová strašidýlka? Tak pojďme na to!
Děti si vyrobí strašidýlka z bramborů. Pomocí klacíků (lze využít i špejle) dělají do bramborů dírky, do
kterých zastrkují větvičky, plody, chomáčky trávy apod., a tak vytvoří oči, pusu, nos či vlasy.
Aktivita č. 5 Herní bramborová stanoviště (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v zahradě. Děti si dle svého zájmu individuálně či ve skupinkách hrají
na různých stanovištích.
Metody
pohybová hra, porovnávání, nácvik pohybových dovedností
Pomůcky
branky, 2 pytle na brambory, brambory různých velikostí
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Pojďme si s brambory ještě chvilku pohrát. Ukážu vám, jaké bramborové hry pro vás máme
připraveny.
Děti se dle vlastního uvážení střídají na připravených stanovištích.
Příklady stanovišť:





skládání brambor dle velikosti do řady
skládání brambor na sebe s cílem vytvořit co nejvyšší věž
házení brambor do pytle (ve dvojicích: jeden pytel drží a druhý hází nebo je pytel jednou
stranou připevněný např. ke stromu)
skákání v pytli (s dozorem pedagoga)

34



kroket – cílem je za pomoci klacíku jako hokejky dopravit brambory do cíle skrz branky

Aktivita č. 6 Ochutnávka pečených brambor a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají pečené brambory, rozloučí se
s trpaslíkem.
Metody
dramatizace, rozhovor, prožitková
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Pečené brambory můžeme ochutnat a dáme i trpaslíkovi.
Děti ochutnají pečené brambory a přinesou je i trpaslíkovi. Trpaslíkovi brambory moc chutnají. Líbí se
mu, že na zahradě lze najít takové dobroty.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.3.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a brambory jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
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Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

2.4 Tematický blok č. 4 Řepa – listopad, 2 hod
Děti se v tomto tematickém bloku blíže seznámí s řepou, tradiční a zdravou českou zeleninou. Dozví
se, jak vypadá celá rostlina řepy, a samy si vyzkouší její využití. Řepu nejen ochutnají, ale také využijí
její výrazné barvivo k namalování obrázku.
2.4.1 Téma č. 1 Obecně o řepě, malování – 50 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví řepu. Prostřednictvím pohádky, pozorování skutečné řepy
a prohlížení fotografií se s řepou lépe seznámí. Namalují si řepou obrázek.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, řepa
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?

36

Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou7. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s řepou? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují řepu. Vybavují si, co o řepě a jejím využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
lákový maňásek, košík, fotografie celé rostliny řepy, rostlina řepy i s listy, šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Jak jsem naposled našel
v zemi brambory, tak jsem si říkal, co kdyby tam bylo ještě něco zajímavého, a tak jsem hledal a našel.
Děti odkryjí šátek a trpaslík je nechá prozkoumat obsah svého košíku. Je v něm řepa.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Jaké části řepy vidíme? (bulva, listy, kořínek)
Kde trpaslík řepu našel?
Co všechno by se s řepou dalo dělat?
Kterou část lidé jedí? (bulvu)
Aktivita č. 3 Pohádka o řepě (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti poslouchají básničku o řepě a následně
děj hrají.
Metody
dramatická – básnička s pohybem

7

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Pomůcky
text pohádky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Znáte nějakou pohádku o řepě?
Děti si poslechnou a následně dramatizují básničku „Malá pohádka o řepě“ od Františka Hrubína.
Aktivita č. 4 Malování řepou (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně a individuálně
(malování) s celou skupinou v místnosti. Děti
k malování využívají barvivo obsažené v řepě.
Metody
tvoření, malování, činnostní učení
Pomůcky
papíry, řepa, nůž, prkýnko, tráva, nůžky, pastelky,
tužky, tyčinkové lepidlo
Podrobně rozpracovaný obsah

Malování řepou. Foto: archiv Lipky,
pracoviště Lipová.

Uvedení: Co uvidíme, když řepu rozřízneme na poloviny?
Paní učitelka řepu rozřízne. V řepě není nic jiného než červená dužina. Paní učitelka má od ní červené
prsty. Navrhne pokusit se řepou něco namalovat, když má tolik červené barvy.
Varianty malování:




Děti malují kusem řepy na papír bulvu, listy namalují řepnými listy či trávou.
Děti pokreslí papír pomocí řepy. Na pokreslený papír namalují tvar bulvy tužkou a vystřihnou
ji. Pak nalepí vystřiženou bulvu na jiný papír a domalují listy.
Špalíky různých tvarů, vykrájenými z řepy, děti tisknou na papír. Lze použít i náhodné tvary
vzniklé při okrajování řepy.

2.4.2 Téma č. 2 Vaření s řepou – 55 min
Děti z řepy vyrobí pomazánku a také si řepu upečou. Vše ochutnají.
Aktivita č. 1 Hra na malou a velkou řepu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti.
Metody
pohybová hra
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Pomůcky
malá a velká řepa
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si spolu povídali o řepě. Dnes řepu společně ochutnáme. Ale nejprve si na ni
zahrajeme.
Děti sedí v kroužku a podávají si po kruhu malou řepu. Po chvíli se přidá i velká řepa, která malou řepu
honí. Úkolem malé řepy je velké řepě utéct. Velká řepa může kdykoliv změnit směr a děti, které
momentálně posílají malou řepu, na to musí rychle zareagovat.
Aktivita č. 2 Pečení řepy (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti krájí a na plech pokládají řepu.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
prkýnka, nože, pečicí papír, plech, sůl, řepa
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Říkali jsme si, že řepu můžeme jíst. Pojďme ji tedy ochutnat.
Děti ochutnají syrovou řepu. Paní učitelka navrhne řepu upéci. Děti řepu nakrájí na tenké plátky, které
dá paní učitelka péct do trouby. Děti pečenou řepu ochutnají. Plátky řepy lze před pečením lehce osolit.
Aktivita č. 3 Výroba řepné pomazánky (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti strouhají řepu a míchají pomazánku.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
řepa, nůž, prkýnko, struhadla, talíře, pomazánkové máslo, sýr Lučina, sůl, vařečka či vidlička, pečivo,
příborové nože, talířky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než se řepa upeče, vyrobíme si ještě pomazánku z řepy syrové.
Děti vyrobí pomazánku ze syrové řepy. Řepu nastrouhají, smíchají s pomazánkovým máslem či/a
lučinou a osolí. Lze přidat trošku citronové šťávy. Pomazánku si mažou na chléb či na kolečka
celozrnného rohlíku.

39

Aktivita č. 4 Ochutnávka výrobků z řepy a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají pomazánku a pečenou řepu,
rozloučí se s trpaslíkem.
Metody
prožitková
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza, pečená řepa, pečivo s řepnou pomazánkou
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Máme namazáno i upečeno. Můžeme se pustit do hostiny. Pozveme i trpaslíka?
Děti ochutnají pečivo s řepnou pomazánkou i pečenou řepu. Přinesou trpaslíkovi na ochutnání
vyrobené dobroty. Trpaslíkovi moc chutnají. Líbí se mu, že na zahradě lze najít takové dobroty.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.4.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a řepou jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
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Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

2.5 Tematický blok č. 5 Sušenky – prosinec, 2 hod
Děti si upečou sušenky z místních surovin, které si nejprve samy připraví. Budou mlít obilí a vyrábět
vločky, utlučou si máslo a vylouskají ořechy. Poznají původ surovin, které na výrobu sušenek použijí.
Program je motivován příběhem O pejskovi a kočičce.
2.5.1 Téma č. 1 Příprava surovin – 70 min
V pohádce se děti dozvědí recept na sušenky a poté si připraví suroviny pro pečení. Budou mlít obilí
a vyrábět vločky, utlučou si máslo a vylouskají ořechy. Vyloupou slunečnicová semínka a nakrájí jablka.
V roli včelek budou „vyrábět med z nektaru“.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, jablko, ořechy, obilné klasy
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
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Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou8. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme udělat se surovinami v košíku? (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují suroviny v košíku. Vybavují si, co o surovinách a jejich využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
jablko, ořechy, obilné klasy
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Jak jsem naposled našel
v zemi řepu, tak jsem si říkal, co kdyby tam bylo ještě něco zajímavého, a tak jsem hledal a našel. Děti
odkryjí šátek a trpaslík je nechá prozkoumat obsah košíku. Jsou v něm ořechy, obilné klasy a jablka.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co je v košíku?
Co bychom s tím mohli dělat? (Něco společně upéct.)
Aktivita č. 3 Pohádka Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si poslechnou pohádku, sdělují své
názory na možnost využití různých surovin pro přípravu sušenek.
Metody
motivační vyprávění a dramatizace, rozhovor
Pomůcky
kostýmy pejska a kočičky (pejsek: hnědé oblečení, uši z ponožek a ocas, kočička: bílé oblečení, filcové
uši, ocas), suroviny (na obrázcích), hrnec a vařečka, recept, skutečné suroviny

8

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než se do pečení pustíme, povím vám pohádku9 o tom, jak sušenky pekli pejsek s kočičkou.
Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky
To se vám jednou, děti, pejsek s kočičkou rozhodli, že si něco upečou. Přemýšleli, co by to mohlo být.
„Víš ty co, pejsku, upečeme si sušenky,“ řekla nakonec kočička. A tak se do toho pustili. Vytáhli veliký
kastrol a pak otevřeli spíž a hledali, co by tak do sušenek dali.
Protože ztratili recept, ze spíže postupně vytahovali všechno možné. Pejsek vyčenichal kost. „Mmm,
kost, tu já tuze rád, ta bude určitě v sušenkách dobrá,“ povídá a dá kost do hrnce. „A co teprve taková
myška!“ olizuje se kočička. „A med!“ vzpomene si pejsek. Dají tam ještě vločky, máslo, oříšky,
slunečnicová semínka, sušená jablka, citron, pepř i cibuli. „Jejda, jejda,“ lekne se najednou kočička,
„vždyť my jsme zapomněli na mouku!“ a přidá tam i mouku.
Když už to všechno v hrnci bylo, tak si k tomu čichli. A nějak se jim to nezdálo. „Víš ty co, pejsku, mně
to nějak divně voní, mně se zdá, že takhle sušenky vonět nemají. Aby nás z toho nakonec nebolelo
bříško,“ řekla kočička. „Máš pravdu, kočičko, taky mi to nějak nevoní,“ připojil se pejsek.
„Co myslíte děti, dali jsme tam vše správně?“ ptají se pejsek a kočička dětí. A protože děti si myslí, že
to tam správně nedali, pejsek a kočička všechny suroviny z hrnce zase vysypou. Postupně je berou do
tlapek a děti přemýšlí, zda do sušenek patří nebo ne. Sporné věci dají stranou. Pak si pejsek vzpomene,
kam dal recept, a správnost vybraných surovin ještě s kočičkou zkontrolují.
Pejsek s kočičkou vše zamíchají a pustí se do pečení.
Aktivita č. 4 Jak získáme suroviny? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co vědí o původu jednotlivých
surovin, pedagog doplňuje a upřesňuje.
Metody
výklad, rozhovor
Pomůcky
obrázky pšeničného a ovesného pole, obrázek krávy, obrázek úlu se včelami, obrázek ořešáku s ořechy,
obrázek slunečnicového pole, obrázek jabloně, obilné klasy (pšenice, oves), ořechy, obilí, jablka, včelí
plástev (pokud seženeme), obrázky surovin pro pečení
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: A my už z pohádky víme recept, a proto se do pečení můžeme pustit také. Pejsek s kočičkou
měli vše potřebné k pečení ve spíži, my ale musíme suroviny teprve získat.
Paní učitelka postupně dětem ukazuje jednotlivé obrázky s nakreslenými surovinami pro pečení
a společně přemýšlí, jak by patřičnou surovinu bylo možné získat či vyrobit.

9

Pohádka „Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky“ je inspirována knihou: Čapek, J. Povídání o pejskovi a kočičce. Praha: Albatros
2018.
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Z čeho můžeme vyrobit mouku? Z obilí (pšenice). Paní
učitelka dětem ukáže obrázek pšeničného pole, klasy
pšenice a pšeničné zrno.








Z čeho můžeme vyrobit vločky? Z obilí (oves). Paní
učitelka dětem ukáže obrázek ovesného pole,
ovesné klasy a ovesné zrno.
Z čeho můžeme vyrobit máslo? Z mléka (smetany)
od krávy. Paní učitelka dětem ukáže obrázek krávy
(třeba jak ji někdo dojí) a smetanu.
Jak můžeme získat med? Z úlu od včel. Paní učitelka
dětem ukáže obrázek úlu, včel a medu, případně
plástve.
Jak můžeme získat ořechy? Posbírat pod ořešákem
a vylouskat. Paní učitelka dětem ukáže obrázek
ořešáku a ořechy.
Jak můžeme získat slunečnicová semínka? Ze
slunečnic a vyloupat. Paní učitelka dětem ukáže Výroba vloček. Foto: archiv Lipky,
obrázek slunečnicového pole, slunečnici a pracoviště Lipová.
slunečnicová semínka.
Jak můžeme získat jablíčka? Z jabloně. Paní učitelka dětem ukáže obrázek jabloně a jablka.

Aktivita č. 5 Stanoviště s přípravou surovin (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují na různých stanovištích dle vlastního
uvážení.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
mlýnek na obilí, vločkovač, mísy a misky, jablka, valounek, krabičky s obilím (pšenice a oves), lžíce,
smetana, sklenička(y) na stloukání másla, voda, kapátka, hrníčky, barevné papírové květiny s uprostřed
vystřiženým otvorem, slunečnicová semínka, ořechy, kladívko, prkýnka, nožíky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Teď již víme, odkud suroviny pochází, a můžeme se tedy pustit do jejich výroby.
Děti chodí postupně, dle vlastního výběru, na stanoviště symbolizovaná obrázky, které znázorňují
původ surovin. Tam jednotlivé suroviny chystají.





mouka: Mouku si umelou na dřevěném mlýnku ze zrní.
vločky: Vločky zhotoví z ovsa ve vločkovači.
máslo: Utlučou smetanu třepáním ve skleničce.
med: Med vyrábí včelky z nektaru z květů. Děti si zahrají na včelky a nosí kapátkem „nektar“
z květů do hrníčku. Do několika hrníčků nalijeme vodu a položíme na ně barevné papírové
květiny s otvorem uprostřed. Děti nosí kapátkem vodu do jednoho hrníčku, který představuje
plástev.
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slunečnicová semínka: Děti roztloukají obaly semínka pomocí valounku a loupou semínka.
ořechy: Děti přenáší oříšky na lžičce a louskají či roztloukají ořechy a vylupují jádra.
jablka: Dílky jablek děti krájí na kousky.

2.5.2 Téma č. 2 Výroba a ochutnávka sušenek – 35 min
Děti vyrobí z připravených surovin těsto a z něj vytvarují sušenky. Zatímco se sušenky pečou, proběhne
reflexe formou malování.
Aktivita č. 1 Výroba těsta a sušenek (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ve dvou skupinách společně vyrábí těsto
dle receptu a instrukcí pedagoga.
Metody
pracovní činnosti, práce ve skupině, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
mísa, vařečka, lžíce (větší počet), pečicí papír, plech, sítko na mouku, suroviny, prášek do pečiva
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si připravili suroviny pro výrobu těsta. Vzpomenete si, které to byly?
Děti vyjmenovávají suroviny a paní učitelka je staví na stůl. Děti vyrobí těsto dle receptu v příloze.
Všechny suroviny smíchají. Ořechy do těsta nalámou, mouku přesejí. Přidají prášek do pečiva. Jakmile
je těsto hotové, děti lžící ukrajují kousky, v rukách vytvarují kuličky a ty rozmáčknou na plechu na
placičky. Sušenky dá paní učitelka péct do horkovzdušné trouby na cca 150 °C na cca 10 minut.
Aktivita č. 2 Malování surovin (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují individuálně na pracovních listech.
Metody
pracovní list, reflexe malováním
Pomůcky
pastelky, pracovní list pro každé dítě
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Zatímco se sušenky pečou, vzpomeneme si, co jsme do nich dali, a namalujeme to.
Děti dostanou papír s velkým obrysem mísy. Do mísy malují suroviny, na které si vzpomenou.
Aktivita č. 3 Ochutnávka sušenek a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají upečené sušenky.
Metody
prožitková
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza, upečené sušenky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Sušenky jsou upečené, můžeme je ochutnat. Nabídneme i trpaslíkovi?
Děti ochutnají sušenky a dají i trpaslíkovi. Trpaslíkovi sušenky moc chutnají. Líbí se mu, že na zahradě
lze najít suroviny, ze kterých lze vyrobit takové dobroty.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.5.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a sušenkami jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
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hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

2.6 Tematický blok č. 6 Bylinky – leden, 2 hod
Děti poznají čichem, zrakem, chutí a za pomoci her tři léčivé byliny, uvaří si bylinkový čaj a vyrobí čajový
sáček s bylinkami.
2.6.1 Téma č. 1 Léčivý čaj pro trpaslíka – 70 min
Děti různými smysly poznají tři bylinky a využijí u toho pracovní list. Vyrobí si bylinkový čaj.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, bylinky (sušené či čerstvé) – mateřídouška,
lípa a bez
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je čas opět navštívit našeho zahradního trpaslíka.
Děti v zahradě hledají a naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou10. Všichni se chytí za ruce do
kruhu kolem trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
10

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Trpaslík je nachlazený (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují bylinky. Vybavují si, co o bylinkách a jejich využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
látkový maňásek, košík, bylinky, šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Ale není mi dnes úplně dobře,
jsem celý nachlazený, mám rýmu a kýchám, potím se a kašlu… Slyšel jsem, že na to pomáhají bylinky,
tak jsem nějaké našel, ale vůbec nevím, jestli jsou to ty správné, co mi pomohou od nachlazení. A také
nevím, co s nimi mám dělat, aby mi pomohly. Poradíte mi? Jak vás léčí vaše maminka, když jste
nachlazení?
Děti trpaslíkovi poradí, že si může uvařit bylinkový čaj, a navrhnou, že mu s tím pomohou.
Následuje společné povídání s dětmi:
Ale jak se vlastně tyto bylinky jmenují?
A jsou vhodné na nachlazení?
Aktivita č. 3 Poznávání bylinek (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá v místnosti. Děti jsou rozděleny do 2 až 3 skupin. Prochází postupně spolu
s pedagogem stanoviště a plní na nich úkoly, díky kterým byliny poznají.
Metody
pracovní list, prožitek, smyslové vnímání, rytmizace, výklad, hodnocení hlasováním
Pomůcky
sušené, příp. i čerstvé bylinky, fotografie bylin A4, pastelky a tužky, misky, nůžky, připravené čaje
z jednotlivých bylin v konvičkách, pracovní list pro každé dítě, rozstříhané obrázky černého bezu (každý
obrázek zvlášť) pro každé dítě, hrníčky, větší látka (staré prostěradlo, padák, gáza...), žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
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Uvedení: Zjistili jsme, že toho o bylinkách moc nevíme. Abychom trpaslíkovi mohli z bylinek uvařit čaj,
musíme nejprve zjistit, zda jsou opravdu léčivé a pomáhají proti nachlazení.
Ve třídě jsou vytvořena tři stanoviště ke třem bylinkám – lípě, mateřídoušce a černému bezu.
Každé dítě dostane pracovní list a hrníček. Na každém stanovišti leží miska se sušenou bylinkou,
obrázek bylinky a konvička s bylinkovým čajem. Pracovní list obsahuje obrázek bylinky k vybarvení,
grafomotorický úkol a místo, kam si děti nalepí kousek skutečné byliny (viz Příloha č. 1). Děti obchází
stanoviště ve skupince spolu s paní učitelkou. K bylince si vždy čichnou, prohlédnou si její fotografii.
Paní učitelka jim řekne, jak se bylinka jmenuje a proti jaké nemoci pomáhá. Děti vytleskají slabiky
v názvu byliny, splní pohybový úkol a úkol z pracovního listu. Ochutnají čaj z bylinky uvařený.
Informace ke stanovištím:11
Bez



pomáhá při nachlazení
pohybový úkol: Děti říkají říkanku: „Žába leze do bezu, já tam za ní polezu. Kudy žába, tudy já,
budeme tam oba dva.“ Přitom lezou po všech čtyřech a podlézají látku (např. staré
prostěradlo), kterou další dvě děti drží. Při vyslovení posledního slova říkanky spustí děti látku
dolů. Kdo se do ní chytne, vymění se v držení (obdoba hry „Zlatá brána“).

Mateřídouška
 je dobrá proti kašli
 pohybový úkol: nosem se dotknout země – čichnout si k mateřídoušce
Lípa



pomáhá při nachlazení
pohybový úkol: vyskočit, jako by chtěli utrhnout květ lípy ze stromu

Po obejití všech tří stanovišť děti položí žeton ke konvičce s čajem, který jim nejvíc chutnal. Všichni se
společně podívají, který čaj dostal nejvíce hlasů, a při tom si zopakují, co o které bylince vědí.
Aktivita č. 4 Společné vaření bylinkového čaje (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si zopakují názvy a účinky bylin a uvaří
bylinkový čaj.
Metody
opakovací rozhovor, pracovní činnosti, prožitková
Pomůcky
kastrol, sušené bylinky, horká voda, hrníčky, sítko
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Bylinky jsme již poznali. Hodí se na čaj pro nachlazeného trpaslíka?

11

Zdroj: Grau, J., Jung, R. a Münker, B. Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny. Praha: Knižní klub 1996.
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Děti si ještě s paní učitelkou zopakují názvy bylin a k čemu je lze použít. Domluví se, že do léčivého čaje
pro trpaslíka lze dát všechny. Každé dítě vhodí hrstičku sušených bylinek do společného hrnce a paní
učitelka je zaleje horkou vodou. Za 5–10 minut paní učitelka čaj scedí přes sítko do konvice a po
vychladnutí nalije dětem do hrnečků k ochutnání. Děti čaj nabídnou také trpaslíkovi, kterému se hned
trochu uleví.
2.6.2 Téma č. 2 Výroba čajového sáčku – 35 min
Děti vyrobí čajový sáček s bylinkami z předchozích aktivit, který pak doma využijí k uvaření bylinkového
čaje, a téma probírané ve školce tak vnesou do rodiny.
Aktivita č. 1 Bylinková honička (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Pohybová hra.
Metody
pohybová hra
Pomůcky
misky se sušenými bylinkami a fotografie bylin
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme dozvěděli, že bylinky nás mohou pomoci vyléčit, když jsme nemocní. A tak si na to
teď zahrajeme.
Na stole leží misky se sušenými bylinami a u nich fotografie. Děti hrají na honěnou tak, že jedno nebo
dvě děti jsou bacily a honí ostatní. Kdo je chycen, jde si přičichnout k některé z bylinek, aby se uzdravil,
a pak se vrátí do hry.
Aktivita č. 2 Výroba čajového sáčku s bylinkami (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Každé dítě si individuálně vytváří výrobek, bylinkový
čajový sáček.
Metody
pracovní činnosti, smyslové vnímání, prožitková
Pomůcky
sušené bylinky, misky, čajové sáčky, provázky, nůžky, lžičky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Trpaslíka jsme vyléčili bylinkovým čajem. Vy si podobný čaj teď vyrobíte a můžete si ho doma
uvařit s rodiči.
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Paní učitelka položí na stůl misky se sušenými bylinkami a jejich fotografie. Děti si zkusí vzpomenout,
jak se která bylinka jmenuje. Každé dítě dostane jeden prázdný čajový sáček. Do něj si z misek lžičkou
nandá sušené bylinky dle vlastního výběru. Sáček přehne a s pomocí paní učitelky zaváže provázkem.
Aktivita č. 3 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem.
Metody
dramatická výchova
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Trpaslík už vypadá docela zdravě a možná by se potřeboval vyspat. Pojďme se s ním rozloučit.
Trpaslík poděkuje dětem za čaj, který mu moc pomohl. Líbí se mu, že na zahradě lze najít bylinky, které
ho mohou uzdravit.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.6.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a bylinkami jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
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Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

2.7 Tematický blok č. 7 Semínka a klíčení – únor, 2 hod
Děti poznají význam semen, nechají semena vyklíčit a vzniklé klíčky ochutnají. Pozorují, jak semena klíčí
a vyrůstají z nich rostliny, a všímají si, co rostliny potřebují k životu. Se semeny si hrají.
2.7.1 Téma č. 1 Klíčení – 65 min
Děti přemýšlí nad významem semen, třídí semena různých rostlin a různými způsoby je nechají vyklíčit.
Připraví si tak chutnou svačinu i pokus k dalšímu pozorování.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, semínka – čočka, hrách, fazole, řeřicha…
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je čas opět navštívit našeho zahradního trpaslíka.
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Děti v zahradě hledají a naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou12. Všichni se chytí za ruce do
kruhu kolem trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat se semínky? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují semena. Vybavují si, co o semenech a jejich využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
látkový maňásek, košík, semínka (čočka, hrách, fazole), šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Podívejte, co jsem v zahradě
posbíral tentokrát. Trpaslík má v košíku vysypaná různá semínka.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Co by se se semínky dalo dělat?
Aktivita č. 3 Třídění semínek (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti třídí semínka podle druhů.
Metody
třídění, zobecňování
Pomůcky
misky, fotografie rostlin
Podrobně rozpracovaný obsah

12

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Uvedení: Trpaslík má v košíku pomíchaná různá semínka. Pojďme je roztřídit.
Semínka paní učitelka vysype z košíku na koberec. Děti semínka vytřídí podle druhů do různých misek,
s paní učitelkou si je pojmenují. U každého druhu semínek paní učitelka dětem ukáže fotografii rostliny,
která z nich vyroste, a řekne její název.
Aktivita č. 4 Klíčení semínek (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují hromadně i ve skupinkách. Zakládají pokus
k pozorování klíčení semen. Poznávají potřeby rostlin a připraví semena k naklíčení k jídlu.
Metody
pracovní činnosti, experiment, pozorování
Pomůcky
kelímky od jogurtu, hlína, fazolky, skleničky od výživy, vata, savý papír (např. ubrousek), sáček,
provázek, misky a talířky na jejich přikrytí, semínka (hrachu, fazole, čočka, mungo), talíř, semínka
řeřichy, nůžky, chléb, máslo či sýr Lučina, příborové nože, talířky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Říkali jste, že semínka můžeme zasadit a vyrostou z nich rostliny. Aby ze semínka vyrostla
rostlina, musí semínko nejprve vyklíčit. Uděláme si pokus a podíváme se, jak semínko klíčí.
Klíčení v sáčku či ve skleničce
Na dno pevného průhledného sáčku vloží paní učitelka trochu vaty, děti na vatu položí různá semínka
(např. hrách, čočku, fazoli). Do sáčku je pak třeba nalít trochu vody (nesmí dosahovat až k semínkům).
Sáček paní učitelka pověsí v blízkosti okna a v dalších dnech děti pozorují, jak semínka klíčí.
Pokus
Uvedení: Co semínko potřebuje, aby z něj mohla vyrůst rostlina? (slunce, vodu, půdu)
Děti vytvoří pokus, aby hypotézu ověřily. Zasadí semínka do hlíny, např. do kelímků od jogurtu:




v prvním kelímku zasadí semínka do suché hlíny a nezalévají je
druhý kelímek svrchu přikryjí, aby k němu nemohlo světlo
třetí kelímek děti nechají nepřikrytý a semínko pravidelně zalévají

V dalších dnech děti pozorují, co se v kelímcích děje, a povídají si o tom s paní učitelkou.
Klíčení k jídlu
Uvedení: Víte, že naklíčená semínka můžeme také jíst? Jsou moc dobrá a zdravá. Hlavně na konci zimy,
když na zahrádce ještě rostliny nerostou.

54

Semínka děti vloží do misek (každé dítě jich
může přidat hrst), zalijí je vodou a nechají
nabobtnat. Až semínka nabobtnají, paní
učitelka vodu sleje a misku přikryje. Alespoň
jednou denně je semínka potřeba proprat
čistou vodou, aby nezačala plesnivět. U
toho děti sledují, jak semínka začínají klíčit.
Cca za 3 dny jsou semínka vyklíčená a děti
je mohou ochutnat.
Děti si nakrájí pečivo, pomažou jej máslem
či lučinou, ozdobí semínky, a vytvoří si tak
zdravou svačinu.
Klíčení řeřichy
Klíčení k jídlu. Foto: archiv Lipky, pracoviště Lipová.
Uvedení: Jeden druh semínek necháme
klíčit na talířku a počkáme, až mu vyrostou i lístky. Ty pak můžeme sníst.
Na talíř děti s paní učitelkou rozprostřou vrstvu vaty a polijí ji vodou tak, aby nasákla. Vatu posypou
semínky řeřichy. Když jsou za pár dní rostlinky přibližně 2 cm vysoké a vyrostou jim první lístky, děti je
ostříhají a ochutnají na chlebu s máslem. Vata nesmí vyschnout. Děti se průběžně o všechna klíčící
semínka starají, dolévají vodu, pozorují klíčení a nakonec si na některých i pochutnají.
2.7.2 Téma č. 2 Hraní, tvoření a učení se se semínky – 40 min
Pomocí pohybové hry a pracovního listu si děti upevní postup klíčení rostlin, vyrobí si ze semínek
hudební nástroje a využijí je k vytvoření mandal.
Aktivita č. 1 Pohybová hra – jak fazolka klíčí (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti dle pokynů předvádí klíčení a růst fazole.
Metody
dramatizace s pohybem, prožitková
Pomůcky
miska s vodou
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme dali vyklíčit různá semínka. Semínkům ale bude klíčení chvilku trvat. Tak si na ně
zatím alespoň zahrajeme.
Děti dle pokynů paní učitelky předvádí, jak semínko klíčí a rostlina roste. Zpočátku se všechny děti
stanou semínky, čekajícími v půdě. Jakmile na půdu zaprší (paní učitelka je trošku pokropí vodou),
začnou semínka klíčit (jedna ruka se vlnivým pohybem natahuje vzhůru jako klíček), dolů vyrůstá
kořínek (jednou nohou se jakoby zavrtají do podlahy). Rostlina dál roste (děti vstanou), objeví se listy
(ruce šikmo vzhůru, dlaně do stropu) a nakonec rostlinka rozkvete (ruce upažené). Z květů se stanou
plody (zavřeme dlaně), fazolové lusky. Fazole v luscích zrají. Když jsou zralé, lusky prasknou (otevřeme
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dlaně) a fazolky vypadnou na zem (děti bouchnou rukama o zem). Semínko, fazolka, leží v půdě a čeká,
až zaprší (děti se opět schoulí do klubíčka).
Aktivita č. 2 Semínková stanoviště (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti dle vlastních preferencí pracují na jednotlivých
stanovištích individuálně či ve skupinkách.
Metody
smyslové vnímání, tvoření, třídění
Pomůcky
krabičky od „kinder vajíček“, semínka, hlína, váleček, kulaté vykrajovátko na cukroví, semínka, misky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Vyzkoušeli jste si, jak fazolka klíčí. Teď si s ní i s dalšími semínky pohrajeme.
Paní učitelka představí jednotlivá stanoviště. Děti si pak hrají dle svého uvážení.
Sluchové pexeso
V krabičkách od „kinder vajíček“ jsou různá semínka. Děti mají podle sluchu vždy poznat dvojici
stejných. Po otevření si správnost zkontrolují a zjistí, jaká semínka v krabičkách byla.
Výroba štěrchadel
Každé dítě si naplní krabičku semínky, a vytvoří si tak své štěrchadlo.
Tvorba mandal
Děti s pomocí paní učitelky rozválí keramickou hlínu na menší placku. Ze semínek vytváří mandaly tak,
že je vtlačují do kolečka z rozválené keramické hlíny.
Skládání obrázků
Na papír či bílý stůl děti ze semínek skládají obrázky.
Třídění semínek
Zejména menší děti si rády zopakují třídění různých druhů semínek do misek.
Aktivita č. 3 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem.
Metody
dramatizace
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Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Hodně jsme toho s trpaslíkem a semínky prožili. Trpaslík je už jistě unavený a chtěl by jít spát.
Trpaslík dětem poděkuje za pěkně prožitý den. Už se těší, jak ochutná naklíčená semínka.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.7.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a semínky jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

2.8 Tematický blok č. 8 Kopřiva – březen, 2,5 hod
Děti se blíže seznámí s naším nejběžnějším plevelem, kopřivou, a poznají ji jako zajímavou rostlinu
všestranného využití. Odhalí tajemství žahavosti kopřiv, pomocí kopřivy obarví látku a uvaří si
kopřivovou polévku.
2.8.1 Téma č. 1 Proč kopřiva pálí? – 50 min
Děti poznají kopřivu, pozorují ji a objeví žahavé chloupky, které si nakreslí.
Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, kopřiva – celá rostlina i s kořeny
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou13. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)

13

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s kopřivou? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují kopřivu. Vybavují si, co o kopřivě a jejím využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
kopřiva (celá rostlina i s kořeny), košík, látkový maňásek, šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Podívejte, co jsem v zahradě našel
tentokrát! Trpaslík má v košíku kopřivu.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Co všechno by se s kopřivou dalo dělat?
K čemu nám kopřiva může být?
Aktivita č. 3 Pohádka o kopřivě (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si poslechnou pohádku o kopřivě
a následně si povídají o jejím využití.
Metody
vyprávění, rozhovor
Pomůcky
text pohádky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Další nápady, k čemu je užitečná kopřiva a jak ji můžeme využít, nám poví následující
pohádka.
Paní učitelka dětem poví pohádku „O babce Kopřivce“, ve které babka Kopřivka vyléčí dědečkovi
šleháním kopřivou bolavé klouby a poté ho naučí, k čemu všemu lze kopřivy využít (na čaj a salát).14 Do
pohádky doporučujeme přidat i využití kopřivy na barvení látek: babka Kopřivka může mít šaty
obarvené kopřivou.
Otázka pro děti: K čemu všemu v pohádce využili dědeček s babkou Kopřivkou kopřivy?
14

Zdroj: Klimtová, V. Voňavá tajemství. Slavonice: MŠ Slavonice 2013.
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Aktivita č. 4 Pozorování kopřivy (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti pozorují kopřivu binokulární lupou,
objeví a namalují žahavé chloupky.
Metody
pozorování, malování
Pomůcky
binokulární lupa, papíry, pastelky, kopřiva
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: V pohádce kopřivu nikdo neměl rád, protože roste všude, a když se jí člověk dotkne, tak ho
spálí. Zpívá se o tom i v jedné písničce.
Paní učitelka si s dětmi zazpívá známou dětskou písničku „Proč?“15
Uvedení: Proč tedy kopřiva pálí? Odpověď můžeme najít, když se podíváme pod binokulární lupu.
Pod binokulární lupou děti pozorují listy a stonek kopřivy. Objeví žahavé chloupky. Co děti objevily,
namalují si.

2.8.2 Téma č. 2 Sběr a využití kopřiv – 50 min
Děti nasbírají kopřivy. Ve výluhu z kopřiv obarví látku a uvaří kopřivovou polévku.
Aktivita č. 1 Trhání kopřiv (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti sbírají kopřivy pro další využití.
Metody
pracovní činnosti, prožitková
Pomůcky
nůžky, rukavice, taška či košík
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme se v pohádce dozvěděli, že kopřivami můžeme obarvit látku nebo z nich uvařit
polévku. Dnes si to vyzkoušíme. Nejprve ale musíme kopřivy natrhat. Máte nějaký nápad, kde bychom
je mohli najít?
Děti na zahradě či v blízké přírodě hledají kopřivy. Větší množství kopřiv nastříhají a odnesou do školky.

15

Zdroj: Urks, I. J. Dětské písničky [hudebnina]. Praha: Supraphon 1970.
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Aktivita č. 2 Barvení kopřivou (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti.
Děti stříhají kopřivy do hrnce a následně ve výluhu barví
čtverečky hedvábí.
Metody
pracovní činnosti, prožitková
Pomůcky
čtverečky hedvábí, starý kastrol na barvení, vařečka (stará,
vhodná na barvení a už ne do jídla), lavor, sušák či šňůra
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Natrhanými kopřivami teď obarvíme čtverečky
látky.
Listy kopřiv děti nastříhají do hrnce. Je potřeba je vařit
delší dobu (až 2 hodiny). Až se z kopřiv vyluhuje barva,
paní učitelka hrnec odstaví z vařiče. Děti do výluhu vloží Barvení hedvábí v kopřivě. Foto: archiv
čtverečky hedvábí (20 x 20 cm) a nechají je obarvit. Lipky, pracoviště Lipová.
Obarvené čtverečky paní učitelka postupně vytahuje a
děti si je perou ve vodě (příp. ve vodě s octem k ustálení barvy). Z vypraného hedvábí vymačkají vodu
a čtverečky pověsí k sušení.
Aktivita č. 3 Kopřivová polévka (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti stříhají kopřivy, krájí brambory
a s pomocí pedagoga vyrábí kopřivovou polévku. Polévku následně ochutnají.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností, prožitková
Pomůcky
kastrol, tyčový mixér, brambory, cibule, olej, kopřivy, pepř, sůl, smetana, vařečka, hrníčky, prkýnko,
příborový nůž
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než se z kopřiv vyluhuje barva, uvaříme si kopřivovou polévku.
Děti nejprve kopřivy pořádně operou. Potom oloupou cibuli a nakrájí brambory na kostičky. Do hrnce
s osmaženou cibulkou (smaží paní učitelka) přidají brambory a nastříhají kopřivu. Přidají pod dohledem
také sůl, pepř a vodu. Po uvaření učitelka směs rozmixuje a přidá smetanu. Polévku lze pít z hrníčku.
2.8.3 Téma č. 3 Výroba kopřivového panáčka – 35 min
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Hrou na kopřivovou honičku si děti znovu přiblíží probírané téma. Z obarvených látek si pak vyrobí
kopřivového panáčka.
Aktivita č. 1 Kopřivová honička (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hrají pohybovou hru motivovanou
kopřivou.
Metody
pohybová hra
Pomůcky
text básničky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si povídali o kopřivě. Naučím vás teď kopřivovou honičku.
Paní učitelka nejprve naučí děti básničku o kopřivě.
Všechny děti pak říkají první část: Kopřivo, kopřivo, stojíš trochu nakřivo. Stoupni si rovně.
Dítě představující kopřivu říká druhou část: Co je ti po mně? Já se tu jen válím, koho chci, tak spálím.
Jakmile domluví, tak honí ostatní děti. Koho se dotkne, ten znehybní. Oživí se v dalším kole.
Text ve hře pochází z písničky „Hubatá kopřiva“16.
Aktivita č. 2 Výroba kopřivového panáčka (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Každé dítě si vyrábí svého kopřivového panáčka
z obarveného hedvábí a makovice.
Metody
pracovní činnosti, tvoření
Pomůcky
makovičky, provázek, nůžky, černý fix, obarvené hedvábí
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Vzpomínáte si, jak jsme si kopřivou obarvili čtverečky hedvábí? Využijeme je pro výrobu
kopřivových panáčků.
Každé dítě si vybere makovičku, ze které vznikne hlava panáčka. Z obarvené a usušené látky vyrobí šaty
tak, že je převáže provázkem pod hlavičkou. Konce provázku mohou zůstat delší a představovat ruce.
Fixem lze dokreslit obličej.

16

Zdroj: Němec, L. Čím voní jaro: pásmo písniček s klavírem [hudebnina]. Brno: NELA, 1998.
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Aktivita č. 3 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem.
Metody
dramatizace
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je na čase se rozloučit s trpaslíkem.
Trpaslík dětem poděkuje, že mu ukázaly, jak je kopřiva užitečná a zajímavá.
Pokud je toto poslední setkání dětí s trpaslíkem, poděkuje jim za krásně prožitý rok na zahradě školky.
Už ho ale svrbí nohy, a tak vyrazí zase o kus dál. Popřeje dětem, ať se jim ve školce dobře daří a ať i bez
něj dál zkoumají zahradu. Třeba by si v dalším roce mohly řepu, brambory nebo bylinky na zahradě
samy vypěstovat.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
2.8.4 Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a kopřivou jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
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Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.

3 Metodická část
V průběhu programu Příroda v košíku děti poznávají význam rostlin pro člověka, učí se pobývat
v přírodě a hrát si v ní.
V programu se děti učí zejména skrze přímý kontakt s přírodou. V podzimních a jarních měsících
program probíhá z velké části venku, ať již ve školní zahradě nebo okolní přírodě. V zimních měsících
není možné obsah programu v přírodě dobře realizovat. Program proto probíhá zejména v místnosti,
za využití přírodnin a přírodních materiálů.
Protože se jedná o program pro děti předškolního věku, důraz klademe na učení se prostřednictvím
prožitku. Přestože se v programu děti dozvídají nové informace, nepovažujeme je v rámci obsahu za
stěžejní. Zásadní je učení se prostřednictvím vlastní zkušenosti, ať již při práci (moštování, barvení
látek, vaření a pečení apod.), tvoření a výtvarných činnostech (vytváření mandal a obrázků z plodů,
kreslení řepou či do bramborového škrobu), her na smyslové vnímání (poznávání hmatem, čichem či
sluchem) či pohybových her (hra na veverky). Děti se také učí některé běžné pracovní dovednosti, jako
krájení, mazání a strouhání, pracují s kladívkem. Jedná se o činnosti potenciálně nebezpečné,
domníváme se však, že jsou v dnešní době neprávem opomíjené a je přínosné, pokud se s nimi děti
setkají a vyzkouší si je.
Vzhledem k tomu, že program probíhá v rámci jednoho školního roku, využívají děti k práci, hraní
a poznávání již hotové produkty (např. řepa, brambor, bylinky, fazole), aniž by měly možnost sledovat
růst rostlin a aktivně se na jejich pěstování podílet. Pokud je to v možnostech pedagogů a mateřské
školy, doporučujeme si plodiny, které budou v programu využity (brambory, řepa, bylinky, případně i
obilí), s dětmi předem vypěstovat. A naopak po ukončení programu v tématu pokračovat, třeba
vypěstováním fazolí ze semen, se kterými si děti hrály. Program tak získá další přesah a děti se naučí
nové důležité souvislosti.
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Programem děti v rámci motivace provází zahradní trpaslík. Trpaslík ve dne stojí na zahradě, hliněný a
neživý, v noci se ale budí a šmejdí po venku. Pokaždé, když se s ním děti setkají, má v košíku pod šátkem
něco, co našel v noci venku a co se stane tématem programu. Trpaslíka jsme vyrobili z plátu keramické
hlíny. Probuzeného trpaslíka představuje maňásek.
Vzhledem k tomu, že větší část programu je zaměřena na zpracování a využití zahradních plodin, je
program náročný na pomůcky, a to zejména na kuchyňské vybavení. Před realizací programu
doporučujeme prostudovat seznam potřebného vybavení a zvážit jeho pořízení. Některé, na vybavení
náročné části programu, je možné s dětmi absolvovat na Lipce formou výukového programu, viz
kapitola 1.10 Materiální a technické zabezpečení.
Je také možné zavést pro každé dítě složku (portfolium), do které si bude zakládat výsledky své práce,
aby je na konci roku mělo pohromadě.
Následující metodická část programu obsahuje kromě základního popisu realizace také další metodické
poznámky, které budou v textu označeny jako „Pozn.“ a psány kurzívou.
Propojení s RVP pro předškolní vzdělávání
Hlavní cíle programu spadají do vzdělávací oblasti Dítě a jeho svět. Záměrem je zejména vytvářet
povědomí dítěte o vlastní sounáležitosti s přírodním prostředím a vytváření pozitivního vztahu k němu.
K tomuto cíli chceme směřovat zejména díky poznávání významu rostlin pro život člověka.
Vzhledem k zařazení různorodých metod a forem práce však program však rozvíjí dítě i ve všech dalších
vzdělávacích oblastech.
Domníváme se, že program alespoň okrajově směřuje k naplňování prakticky všech vzdělávací cílů ze
všech vzdělávacích oblastí. U jednotlivých témat proto do výčtu Dílčích vzdělávací cílů zařazujeme
pouze ty, kde je jejich naplnění jasně patrné.
Struktura programu, motivace, reflexe a zpětná vazba
Každý tematický celek je v programu zpracován do dvou, resp. tří témat tak, aby každé šlo realizovat
v jednom dni. Je na zvážení pedagoga, zda témata ještě dále rozloží tak, jak to vyhovuje dennímu
režimu ve školce a schopnostem dětí.
Tematické celky vždy začínají úvodní motivační scénkou s trpaslíkem, jejímž cílem je děti naladit na
program. Děti si při spatření trpaslíka vybavují předchozí setkání, program pro ně získává na
jedinečnosti a odliší se od programu ostatních dní. Předměty, které jsou ukryté v košíku, přirozeně
navodí téma programu a vzbudí zvědavost dětí.
V úvodu aktivit doporučujeme zjistit, jakou už mají děti s tématem zkušenost. Dětem to umožní si
uvědomit, co už znají, a my pedagogové dostaneme informaci, z čeho při realizaci programu vycházet.
Většina aktivit v programu začíná „uvedením“, které má za cíl propojit je s předchozí činností a děti
namotivovat pro to, co bude následovat.
V závěru každého tématu doporučujeme s dětmi provést reflexi. Při reflexi si děti vybavují, co
v programu zažily, a tak si upevňují získané zkušenosti. Po reflexi může následovat zpětná vazba, kdy
děti jednotlivé části programu hodnotí. Ze zkušenosti však při práci s dětmi v předškolním věku
doporučujeme získávat zpětnou vazbu především přímým pozorováním reakcí dětí při programu a při
reflexi.
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Krátkou reflexi také doporučujeme provádět po jednotlivých aktivitách. Téměř vždy je možné začít
obecnou reflektivní otázkou, kdy si děti vybavují, co v aktivitě dělaly, a navázat otázkou, která ověřuje
či prohlubuje naplnění cíle. Např. v aktivitě, kdy společně koulíme jablko po plátně a která má za cíl
prohloubení schopnosti spolupráce u dětí, se dětí můžeme zeptat: Co jsme právě dělali? nebo Jak jsme
si hráli? (kouleli jsme jablko po plátně) a navázat: Co nám pomohlo, aby jablko z plátna nespadlo? (když
jsme plátno pevně drželi, pohybovali s ním opatrně, dávali při koulení pozor, chovali se ohleduplně
k ostatním…). Jiné postavení otázek může znít třeba takto: Kdy se nám koulení jablíčka dařilo? (když
jsme plátnem pohybovali pomalu…) Kdy se nám nedařilo? (když někdo plátnem prudce škubl). Ve chvíli,
kdy vymýšlíme závěrečnou otázku, musíme mít jasno v tom, co přesně chceme zjistit. Formulujeme ji
tak, aby bylo potřeba odpovědět větou, nikoli ano/ne. Při jiném typu aktivity může otázka znít: Co už
víme o…? Co jsme se naučili o…? Co jsme objevili při pozorování…? Na co můžeme využít (např. kopřivu)
…? K čemu se využívá (nástroj)...? Na co je potřeba dát si pozor při…? apod.

Maňásek

Trpaslík

Maňásek (vlevo) a trpaslík. Foto: archiv Lipky, pracoviště Lipová.

3.1 Metodický blok č. 1 – Jablko – září, 2,5 hod
Cílem úvodního bloku je mimo jiné děti nadchnout pro celý program, a to prostřednictvím hliněného
trpaslíka, kterého naleznou v zahradě a probudí říkankou. Trpaslík děti provází programem po celý
školní rok. V košíku, který má trpaslík u sebe, děti objeví jablka, a přemýšlí, jak by je mohly využít. Další
jablka samy najdou na zahradě pod jabloní, posbírají je a hrají si s nimi. Z jablek vyrobí mošt a upečou
si jablka v županu.
3.1.1 Téma č. 1 Setkání s trpaslíkem a sběr jablek – 35 min
Úvodní téma je zaměřeno na podnícení zájmu o účast v celoročním cyklu i prvním tematickém bloku a
také zájmu o zahradu jako místo pro hru i dobrodružství. Děti v zahradě naleznou a posbírají jablka.
Ochutnají je a přemýšlí nad jejich využitím.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)






osvojení si poznatků o prostření, v němž žije, a základních pojmů
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
vytváření základů aktivních postojů
posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
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 rozvoj komunikativních dovedností
 rozvoj řeči a paměti
 rozvoj hrubé motoriky
 užívání smyslů k poznávání
Výstupy
Dítě






má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
recituje a zapamatuje si básničku
spolupracuje s ostatními při koulení jablka
pojmenuje jablko a jabloň
vybaví si a navrhne, co lze dělat s jablky

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě záměrně pozoruje a smysly poznává vlastnosti předmětů, kterými
je obklopeno, vědomě si pamatuje a vybavuje krátký rytmický text
kompetence k řešení problémů – dítě se orientuje v prostoru, osvojuje si elementární časové
pojmy (roční období, ráno/noc), prakticky využívá matematických souvislostí (uspořádání
souboru předmětů dle určitého pravidla)
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci (seznámení, představení sebe
sama), rozvíjí porozumění neverbálnímu sdělení, vhodně slovně reaguje a vyjadřuje svůj názor,
popisuje a reflektuje vlastní zkušenosti
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla her a spolupráce, vnímá
potřeby druhých, spolupracuje s ostatními
kompetence činnostní a občanské – dítě odhaduje rizika svého chování, dbá na své bezpečí,
utváří si představu o přirozené změně dění kolem něj, získává povědomí o využitelnosti
přírodních zdrojů

Aktivita č. 1 Nalezení a probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
samostatné hledání v terénu (zahrada), motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, jablka, šátek, hnědá gáza či jiná látka, hrací padák či
prostěradlo na koulení jablek, nůž, 2x talíř
Podrobně rozpracovaný obsah
Nalezení trpaslíka
Uvedení: Když jsme přišli ráno na zahradu, někoho jsme tu objevili. Pojďte jej také najít a podívat se na
něj.
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Děti prohledají zahradu a najdou hliněného zahradního trpaslíka. V ruce má košík zakrytý šátkem.
Trpaslíka děti pozdraví, zkusí s ním mluvit, ale trpaslík se nehýbe a mlčí.
Probuzení trpaslíka
Uvedení: Vypadá to, že trpaslík nás neslyší. Znám ale jednu říkanku, která by ho mohla probudit
k životu.
Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem trpaslíka a společně řeknou říkanku17:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: Ahoj děti, koukám, že jsem vzhůru, i když není noc. Já totiž bývám
vzhůru vždycky v noci a ve dne spím jako hliněný zahradní trpaslík. To jste mě asi probudily vy, že?
Trpaslík se představí a poprosí děti, aby se mu také představily.
Aktivita č. 2 Koulení jablíčka s písničkou (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou
skupinou v zahradě. Děti si povídají
s trpaslíkem, objeví a pojmenují
jablko a zahrají si s ním hru.
Metody
motivační
pohybově-dramatická,
řízený rozhovor, hra, zpěv
Pomůcky
látkový maňásek, košík, šátek,
jablka, hrací padák či velké
prostěradlo na koulení
Podrobně rozpracovaný obsah

Koulení jablek po plachtě. Foto: archiv Lipky, pracoviště Lipová.

Trpaslík mluví k dětem: Pojďte se, děti, podívat, co jsem to našel, když jsem v noci šmejdil po zahradě.
Je to schované v košíku. Děti odkryjí šátek.

17

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Trpaslík se ptá: Co to je? Děti poznají jablka a trpaslík si s nimi zazpívá lidovou písničku „Koulelo se
koulelo“. Pak si písničku zazpívají děti ještě jednou s paní učitelkou. U toho koulí společně jablíčko po
plachtě tak, aby nespadlo.
Aktivita č. 3 Hledání a sbírání jablek v zahradě (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti hledají jabloň a sbírají jablka.
Metody
samostatné hledání v terénu (zahrada)
Pomůcky
košík
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Kde mohl trpaslík v zahradě jablka najít?
Děti hledají jabloň. Pod jabloní společně sbírají jablka a dávají je do košíku.
Pozn. Pokud na zahradě školky ani v okolí není jabloň, využijeme jabloň nakreslenou, nebo tuto část
programu vynecháme. Doporučujeme ale skutečný strom najít a s dětmi se k němu vypravit. Jablka
můžeme pod jabloň předem rozhodit.
Aktivita č. 4 Co můžeme dělat s jablky? (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti si vybavují, co vědí o využití jablek.
Metody
rozhovor
Pomůcky
jablka nasbíraná v košíku
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Co budeme s tolika jablky dělat?
Děti říkají nápady, které paní učitelka ocení a navrhne výrobu jablek v županu a moštu.
Aktivita č. 5 Ochutnávka jablek (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti ochutnávají nasbíraná jablka.
Metody
smyslové poznávání
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Pomůcky
jablka, nůž, talíř
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Nejprve jablka všichni ochutnáme.
Paní učitelka jablka krájí, děti ochutnávají.
3.1.2 Téma č. 2 Moštování – 50 min
Děti si vyzkouší, jak vzniká jablečný mošt. S jablky si také pohrají.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)













vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů životního stylu
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
vytváření základů aktivních postojů
rozvoj schopnosti řešit problémy
rozvoj kooperativních dovedností
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé motoriky
užívání smyslů k poznávání

Výstupy
Dítě



použije jablka pro výrobu moštu
třídí a porovnává jablka podle velikosti, barvy a tvaru

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:





kompetence k učení – dítě záměrně pozoruje a smysly poznává vlastnosti předmětů, postupuje
podle instrukcí a pokynů, zdokonaluje své pohybové dovednosti (koordinace a rozsah pohybu,
manipulační činnosti s nástroji a materiálem)
kompetence k řešení problémů – dítě rozvíjí konkrétní operace s materiálem (třídí,
uspořádává, porovnává a hledá rozdíly), vědomě napodobuje jednoduchý pohyb dle vzoru,
osvojuje si funkční řešení bezprostřední zkušeností, nápodobou, opakováním
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce,
spolupracuje s druhými, aby dosáhlo cíle
kompetence činnostní a občanské – dítě odhaduje rizika svého chování, dbá na své bezpečí,
osvojuje si poznatky o vhodném využívání přírodních produktů

Aktivita č. 1 Drcení jablek (15 min)
Forma a bližší popis realizace
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti prohlédnou a umyjí jablka a drtí je
v drtičce.
Metody
pracovní činnost, rozhovor
Pomůcky
lavor, ručník, drtička, jablka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Nyní si z jablek vyrobíme šťávu, víte, jak se jí říká? (mošt) Má někdo nápad, jak by bylo možné
šťávu z jablek získat?
Děti mohou zkusit jablíčka zmáčknout, šťáva z nich ale neteče. Děti či paní učitelka navrhnou jablka
rozdrtit. Paní učitelka předvede proces drcení s jedním jablkem. Jablko nejprve prohlédne, zjistí, že je
nahnilé, a vyhodí jej na kompost. Pak vezme nové jablko, prohlédne jej, a protože je v pořádku, umyje
jej a rozdrtí v drtičce. Následně si děti také vezmou z košíku každý jedno jablko, spolu s paní učitelkou
jej zkontrolují, pak již samy umyjí a postaví se do fronty na drcení. Postupně si každý takto zpracuje 2
až 3 jablka. Paní učitelka zmáčkne rozdrcená jablka v ruce a děti pozorují, jak z nich teče šťáva.
Pozn. Padaná jablka jsou často natlučená. Dětem můžeme ukázat rozdíl mezi jablkem nahnilým
a natlučeným a vysvětlit, že natlučená jablka nemusí vyhazovat, ale mohou je využít, např. právě pro
moštování.
Aktivita č. 2 Lisování moštu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti lisují z rozdrcených jablek šťávu.
Metody
pracovní činnost
Pomůcky
ručník, rozdrcená jablka, lis na mošt, hrnek
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Jablka jsme nadrtili, teď z nich musíme získat šťávu.
Děti přemístí nadrcená jablka do lisu. Pak se střídají v točení klikou a lisují jablečnou šťávu, kterou
chytají do velkého hrnku. Slisovaný zbytek jablek vyhodí na kompost.
Aktivita č. 3 Ochutnávka moštu (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti ochutnají vylisovaný mošt.
Metody
smyslové poznávání, prožitková
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Pomůcky
hrnek, skleničky dle počtu dětí, utěrka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Nyní můžeme mošt společně ochutnat.
Paní učitelka přelije mošt do skleniček, děti mošt ochutnají. Jednu skleničku nechají na ochutnání
trpaslíkovi.
Aktivita č. 4 Volitelná herní stanoviště (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v zahradě či v místnosti. Děti se volitelně střídají na různých
stanovištích. Děti skládají jablka dle podobnosti, velikosti a barvy.
Metody
práce na stanovištích, porovnávání, třídění
Pomůcky
rozkrájená jablka (různé barvy, velikosti a tvaru), nůž, prkýnko, košík, barevné látky (žlutá, zelená
a červená), jablka tří barev (žlutá, zelená a červená), jablka různé velikosti
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S jablíčky si můžeme i hrát. Pojďme si to vyzkoušet.
Na stolečcích či koberečcích jsou připraveny pomůcky pro volitelné činnosti. Tyto tři činnosti mohou
děti dělat souběžně na různých stanovištích dle svého zájmu.
Jablečné puzzle
Na stole či podložce leží na poloviny rozkrojená pomíchaná jablka. Děti hledají, které poloviny patří
k sobě.
Rovnání jablek podle velikosti
V misce jsou přichystaná jablka různých velikostí. Děti je rovnají do řady podle velikosti.
Třídění jablek různých barev
V košíku jsou smíchána jablka různých barev. Opodál leží látky ve stejných barvách. Děti nosí
z hromádky či košíku jablíčka na připravené látky podle barev. Červená jablíčka na červenou látku,
zelená na zelenou, žlutá na žlutou.
Pozn. Pro malé děti, které výše zmíněné činnosti nezvládnou či u nich nevydrží, doporučujeme přichystat
košík různých jablek a nabídnout jim jej volně k hraní. Druhý prázdný košík může sloužit k přenášení. Při
třídění jablek u nich netrváme na dělení podle barev, děti budou jablka rády nosit bez ohledu na ně.
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3.1.3 Téma č. 3 Pečení „jablek v županu“ – 50 min
Děti si upečou jablka v županu. V jablkách objeví semínka a využijí je pro výrobu hudebního nástroje.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)











vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů životního stylu
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si dovedností a poznatků, které předcházejí čtení a psaní, prostřednictvím hudební
formy sdělení
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé i jemné motoriky
rozvoj a užívání všech smyslů
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Výstupy
Dítě



použije jablka pro pečení
použije jablečná jadérka k výrobě hudebního nástroje

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě rozvíjí své pohybové dovednosti (jemná motorika, koordinace ruky
a oka), postupuje podle instrukcí a pokynů, objevuje netradiční možnosti využití předmětů
z jeho okolí
kompetence k řešení problémů – dítě si osvojuje funkční řešení pomocí manipulační činnosti
s nástroji, pomůckami, tyto vhodně užívá k dosažení cíle
kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje své pocity a prožitky hudebně-dramatickými
prostředky, rozvíjí schopnost rytmizace a práci s dechem, reprodukuje (učí se zpaměti) krátké
texty
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce, prožívá
radost ze zvládnutého a poznaného ve společnosti druhých
kompetence činnostní a občanské – dítě se učí odhadovat riziko svých činností, chápe význam
dodržování zadaného postupu (s ohledem na bezpečnost i dosažení cíle), učí se organizovat
vlastní práci

Aktivita č. 1 Výroba „jablek v županu“ (25 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti vykrajují jablka, válí těsto a jablka balí.
Metody
pracovní činnost
Pomůcky
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utěrky, igelity na vaření na stoly, válečky, mouka, vykrajovač na jadřince, nože, skořicový cukr, miska,
lžička, plech s pečicím papírem, papírové proužky na jmenovky, tužky, listové těsto, prkýnka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si z jablek vyrobili mošt. Dnes si upečeme jablka v županu. Víte někdo, jak se jablka
v županu pečou?
Paní učitelka děti seznámí s postupem práce. Nejprve si děti jablka umyjí, utřou a odnesou ke stolu.
Krájení a balení
Uvedení: Co najdeme uvnitř jablka, když jej rozkrojíme?
Paní učitelka rozkrojí jablko a děti objeví jadérka. Děti vykrajovačem z poloviny jablka odstraní jadřinec.
Rozkrojenou stranu posypou připraveným skořicovým cukrem. Kousek listového těsta rozválí na
placku, jablko na něj položí a zabalí. Paní učitelka upeče zabalená jablka v troubě. Upečená jablka děti
po vychladnutí ochutnají.
Pozn. Postup vykrajování je třeba nejprve předvést. Při práci je důležité dbát na bezpečnost a stále na
děti dohlížet. Pro mladší děti je práce s vykrajovačem jader složitá, je třeba jim pomoci.
Aktivita č. 2 Štěrchadlo (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti vybírají semínka z jadřinců a dávají je do
krabiček.
Metody
pracovní činnost, smyslové vnímání
Pomůcky
2x krabička (nejlépe kovová)
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Zatímco se jablka pečou, využijeme ještě k hraní jablečná jadérka.
Z vykrájených jadřinců děti vyberou jablečná jadérka. Jadérka nasypou do krabičky. Všechny si mohou
vyzkoušet krabičkou zaštěrchat. Vytvořený hudební nástroj využijí k doprovodu písničky.
Pozn. Jadérka je posléze ještě potřeba dosušit, aby nezplesnivěla.
Aktivita č. 3 Písničky s pohybem a štěrchadlem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti zpívají písničky a doprovází se štěrchadly.
Metody
pohybově-dramatická se zpěvem
Pomůcky
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ťukací a štěrchací hudební nástroje
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Protože máme hudební nástroj, zazpíváme si s ním písničku.
Děti si zazpívají lidovou písničku „Měla babka čtyři jabka“ a další písničky. Doprovází se u toho
štěrchadlem z jablečných jadérek.
Aktivita č. 4 Ochutnávka jablek v županu a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají a snědí upečená jablka
v županu.
Metody
prožitková
Pomůcky
talířky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Jablka už jsou upečená, tak je pojďme ochutnat. Dáme ochutnat i trpaslíkovi?
Děti sní jablka v županu a přinesou na ochutnání i trpaslíkovi. Trpaslíkovi jablka moc chutnají. Líbí se
mu, že na zahradě lze najít takové dobroty. Rád by se s dětmi zase setkal, pokud jej někdy probudí.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.1.4 Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)










rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstupy
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Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost, rozumí
jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze zvládnutého
a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a jablky jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
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Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi (např. trpaslík, lis na mošt, plech s kouskem těsta, plátno
s jablkem na koulení, miska s rozpůlenými jablky, štěrchadlo, jablko na barevné gáze). Každé dítě
dostane 1–3 žetony. Žetony umístí k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je
nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které
činnosti se dětem líbily nejvíce. Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč
jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:
Sklenice s kompotem
Lektor pomůže dětem rozkrájet jablka, jablka pak potírají barvou a tiskají na papír A3 s nakreslenou
sklenicí kompotu.
Výroba jablečného štrúdlu
Lektor dětem rozdá kousky listového těsta (na jeden menší štrúdl), pokud je potřeba, pomůže jim
s rozválením na placku. Těsto děti posypou trochou strouhanky, pokladou nastrouhanými nebo
pokrájenými jablky a zabalí do těsta. Zabalené štrúdly s jmenovkami lektor uloží na plech, potře
rozšlehaným vejcem a nechá upéct. Vychladlé štrúdly mohou děti společně sníst nebo si odnést domů.
Sušení jablek (výroba křížal)
Nastrouhané nebo nakrájené kusy jablek umístí lektor s dětmi do sušičky. Hotové křížaly ochutnají,
případně využijí do dalších receptů nebo na tvoření.
Tvoření, činnosti a hry s jablky najdete také v článku Inspirace – 20 aktivit na téma jablka.18

3.2 Metodický blok č. 2 Podzimní plody – říjen, 3,5 hod
Blok má za cíl děti nadchnout krásou a rozmanitostí podzimní přírody. Podzimní příroda se stane pro
děti hernou. Plody budou hledat a sbírat, rozlišovat, využívat k tvoření i učení se. Některé plody
ochutnají. Přesahem bude poznání, že plody slouží jako potrava zvířatům a jejich hlavním posláním je
vyklíčení a růst nové rostliny.
3.2.1 Téma č. 1 Sběr plodů v přírodě – 70 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví plody různých stromů a keřů. Plody si prohlédnou
a přemýšlí, kde je lze v přírodě najít. Na procházce plody nasbírají a vytvoří z nich obrazy.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)



osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

18

Inspirace – 20 aktivit na téma jablka. Montessori doma [online]. 2. 11. 2012 [cit. 28. 4. 2020]. Dostupný z WWW:
<http://www.montessoridoma.cz/?p=10880>
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rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
vytváření základů aktivních postojů
posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj hrubé i jemné motoriky
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvoj tvořivého sebevyjadřování

Výstupy
Dítě







má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
vybaví si, co ví o podzimních plodech, a navrhne jejich využití
pojmenuje plody a porovná je s plody nalezenými v přírodě
najde a sbírá plody v přírodě
pojmenuje některé stromy, keře a jejich plody
použije plody k vytvoření land-artu

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:





kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje a opakováním upevňuje znalosti, uplatňuje
svoji zkušenost v praktických situacích, procvičuje orientaci v prostoru, zvládá běžné způsoby
pohybu ve venkovním prostředí
kompetence k řešení problémů – dítě si osvojuje poznávací operace (určení podstatných
znaků, nacházení podobnosti, rozdílu), prakticky využívá matematických souvislostí
(uspořádání souboru předmětů dle určitého pravidla)
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, osvojuje si nové
pojmy, vyjadřuje své myšlenky, prožitky a zkušenosti výtvarnými prostředky
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce a společných
činností

Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
samostatné hledání v terénu (zahrada), motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, podzimní plody (šípky, jeřabiny, kaštany, žaludy…), šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, co kdybychom zase navštívili trpaslíka? Myslím, že pro nás něco má.
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Děti v zahradě hledají a naleznou trpaslíka a probudí ho již známou říkankou19. Všichni se chytí za ruce
do kruhu kolem trpaslíka a říkají:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s plody? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví, prohlédnou
si a pojmenují plody. Vybavují si, co o plodech a jejich využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
látkový maňásek, košík, podzimní plody, šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík říká dětem: Něco jsem v noci na procházce nasbíral a přinesl vám v košíku. Nechá děti
prozkoumat obsah svého košíku. Jsou v něm různé podzimní plody: šípky, žaludy, jeřabiny, kaštany,
lískové oříšky…
Košík putuje v kroužku, děti si plody prohlédnou a osahají.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Co s plody můžeme dělat?
Kde bychom je mohli najít?
Aktivita č. 3 Sbírání plodů (35 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě a na procházce v okolí školky, nejlépe v blízké
přírodě. Děti hledají a sbírají plody.
Metody
procházka a pozorování v terénu, porovnávání

19

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Pomůcky
košík s plody od trpaslíka, další košík či taška na sbírání plodů
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Pojďme se tedy vypravit nějaké plody najít.
Děti s paní učitelkou vyrazí do školní zahrady či okolní přírody hledat a sbírat plody, které měl trpaslík
v košíku. Když naleznou strom či keř s plody, mohou se do košíku podívat a porovnat je s těmi, které
našel trpaslík. Řeknou si jméno stromu či keře a název jeho plodů.
Pozn. Před programem je třeba projít zahradu a okolí, prozkoumat, jaké plody kde rostou a nasbírat
vzorky.
Aktivita č. 4 Obrázek na zemi či na pařezu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá individuálně či skupinově dle volby dětí v zahradě či na procházce v okolí školky. Děti
z plodů vytváří obraz.
Metody
land art
Pomůcky
větší množství nasbíraných plodů
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Z nasbíraných plodů můžeme vytvořit obrázky.
Na procházce z nasbíraných plodů děti vytvoří obrázky na zemi či na pařezu.
Pozn. Pro malé děti, které tvoření obrázků nezvládnou či u něj nevydrží, doporučujeme přichystat ošatku
plodů a nabídnout jim ji volně k hraní. Případně mohou tvořit jednoduchý obrázek spolu s paní
učitelkou.

3.2.2 Téma č. 2 Hraní, tvoření a učení se s plody – 65 min
Děti využijí nasbírané plody k tvoření, hraní i učení. Tvoří mandaly zamačkáváním plodů do keramické
hlíny, hrají hru k pochopení významu plodů jako potravy pro zvířata, plody pozorují, poznávají hmatem,
procvičují si základní matematické dovednosti.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)







osvojení si poznatků o prostření, v němž žije, a základních pojmů
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, při dramatické
činnosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
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rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace oko-ruka
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvoj schopnosti řešit problémy
rozvoj tvořivého sebevyjadřování
užívání smyslů při poznávání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní
situaci

Výstupy
Dítě







použije plody k vytvoření mandaly
vysvětlí význam ořechů pro veverku
pozoruje plody pod binokulární lupou
porovnává plody dle velikosti, přiřazuje správný počet
použije hmat k rozlišení plodů
použije plody pro hru a tvoření

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě manipulací s předměty (přírodninami) zkoumá jejich vlastnosti
a vytváří si představy o znacích a funkcích, experimentálním a badatelským způsobem získává
nové poznatky a zkušenosti, rozvíjí své pohybové dovednosti (jemná motorika, koordinace
oko-ruka)
kompetence k řešení problémů – dítě užívá při řešení úkolů matematické postupy (přiřazování,
odhad, porovnání), pracuje se základními znakovými systémy (číslice, symboly), osvojuje si
práci s pomůckami. umožňující dosažení cíle
kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje své pocity a prožitky pohybově-dramatickou
improvizací (hraním rolí)
kompetence sociální a personální – dítě rozumí předem vyjasněným pravidlům činností

Aktivita č. 1 Mandaly z plodů (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti, děti pracují individuálně. Děti vytváří mandaly
vtlačováním plodů do keramické hlíny.
Metody
tvoření
Pomůcky
keramická hlína, válečky, plody, podložky, kulaté vykrajovátko na cukroví
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Z nasbíraných plodů můžeme vytvořit mandaly. Ukážu vám, jak na to.
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Děti s pomocí paní učitelky rozválí keramickou hlínu na menší placku. Z plodů vytváří mandaly tak, že
je vtlačují do kolečka z rozválené keramické hlíny.
Pozn. Tuto činnost zvládnou i velmi malé děti. Hotové mandaly můžeme nechat položené v zahradě,
kde plody mohou vyzobat ptáci. S dětmi pozorujeme, zda plody z mandal mizí. Poznají tak význam plodů
jako potravy pro ptáky.
Aktivita č. 2 Hra na veverky (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti či v zahradě. Děti hrají v roli veverek
dynamickou hru.
Metody
didaktická pohybová hra
Pomůcky
oříšky
Podrobně rozpracovaný obsah
Děti představují veverky, které si tvoří zásoby oříšků na zimu. Při tom je může chytit paní učitelka v roli
kuny.
Na části herní plochy jsou rozmístěny oříšky. Je vymezeno území, na kterém jsou veverky v bezpečí
před kunou. V tomto bezpečném území si každá veverka vybere si místo, které bude představovat její
skrýš. Veverky si po jednom sbírají a nosí oříšky do skrýše. Pokud se veverky dotkne kuna, je veverka
chycena a musí si obnovit život, např. dotykem určitého stromu.
Přinesený oříšek si děti mohou následně zahrabat do země v pískovišti (veverka své zásoby zahrabává
do země) a pak jej zase zkusit najít. Paní učitelka se ptá dětí: Co se stane s oříškem, když jej veverka
nenajde? (Oříšek v zemi vyklíčí a může z něj vyrůst nový strom.)
Závěrečná otázka k aktivitě: Které zvíře rádo sbírá v přírodě ořechy? Proč?
Pozn. Kuna ve hře být nemusí, ale vnáší prvek napětí. Je však třeba, aby se objevila jen občas a nechala
dětem dostatek času ke sbírání.
S oříškem si v roli veverky děti také mohou projít opičí dráhu (drží ho v ruce či na lžičce), a simulovat tak
pohyb veverky ve větvích.
Aktivita č. 3 Hra „Kompot“ (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hrají pohybovou hru.
Metody
pohybová hra na principu hry „Kompot“
Pomůcky

82

židle, plody, ošatka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: A nyní plody využijeme ke hře.
Děti si z ošatky vylosují různé plody, se kterými se setkaly v předchozích aktivitách (stačí využít tři druhy
plodů, od každého třetinu). Plody si děti ponechají během hry v ruce. Děti zopakují názvy svých plodů.
Hraje se na principu známé hry „Kompot“. Děti sedí na židlích čelem do kruhu. Jeden hráč stojí
uprostřed a dává pokyny pro ostatní. Hráči, kteří splňují kritéria vymezená hráčem uprostřed, si vždy
musí vyměnit místa. Např. po pokynu „vymění si místa všechny žaludy“ se všechny děti, které drží
v ruce žalud, zvednou ze židlí a hledají si nové volné místo. Situace se snaží využít středový hráč a rychle
nějaké volné místo na židli obsadit. Na koho nezbude židle, zůstává uprostřed a dává další pokyn.
Pokyny mohou krom názvů obsahovat také barvy či tvary plodů. Např. „místa si vymění všichni hráči,
kteří drží červený plod“.
Pozn. Hra je vhodná spíše pro předškoláky. Je vhodné, pokud si děti hru na tomto principu zahrají
vícekrát, a osvojí si tak pravidla.
Aktivita č. 4 Volitelná stanoviště s plody (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují individuálně a ve dvojicích dle svého zájmu
na různých stanovištích.
Metody
práce na stanovištích, pozorování, smyslové vnímání, nácvik pracovních dovedností, porovnávání
Pomůcky
plody (např. šípek, žalud, kaštan, lískový ořech, jeřabina), binokulární lupy, lupy, nožík, šátky či
škrabošky, drátky, kartony A3 s namalovanými (vytištěnými) obrysy předmětů, zvířat či rostlin, dřevěná
kolečka navlečená na tyčce
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Plody můžeme také pozorovat lupou,
poznávat hmatem, skládat podle velikosti. Ukážu
vám teď činnosti, které můžete dělat na
stanovištích.
Děti se dle vlastního uvážení střídají při činnostech
nachystaných na jednotlivých stanovištích:
Pozorování plodů pod binokulární či klasickou
lupou
V rozříznutém šípku děti vidí semínka, v žaludu
semínka nejsou. Proč? Žalud je sám od sebe
semínkem. Lze navázat otázkou: K čemu jsou
rostlinám semínka?

Přiřazování stejného počtu. Foto archiv Lipky,
pracoviště Lipová.
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Smyslová hra – poznávání plodů hmatem
Děti sedí naproti sobě ve dvojici. Jeden má
zavřené či zavázané oči (je možné využít
škrabošky do letadla) a druhý mu postupně
podává plody k ohmatání na hádání.
Navlékání jeřabin na drátky
Drátky pak paní učitelka může stočit do
kolečka a připevnit k nim šňůrku k zavěšení.
Skládání kaštanů podle předlohy
Děti skládají např. z kaštanů
nakreslený na tvrdém papíře A3.

obrys

Seřazení

Skládání dle velikosti. Foto: archiv Lipky, pracoviště
Lipová.

Děti řadí plody dle velikosti.
Přiřazování stejného počtu
Děti přiřazují počet kaštanů k počtu koleček položených na stole či navlečených na tyčce.
Pozn. Většinu činností zvládnou s dopomocí dělat i nejmenší děti. Pokud již budou z organizované
činnosti unavené, můžeme jim nabídnout bedýnku s různými plody volně k hraní a prohrabování.

3.2.3 Téma č. 3 Chutnání plodů – 60 min
Děti poznávají plody další smyslem, a to chutí. Trénují motorické dovednosti při roztloukání oříšků,
uvaří šípkový čaj.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)












osvojení si poznatků o prostření, v němž žije, a základních pojmů
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, formou
rytmického verbálního projevu
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj hrubé i jemné motoriky
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

Výstupy
Dítě



nasbírá v přírodě šípky a použije je k uvaření čaje
nasbírá v přírodě ořechy a použije kladivo k jejich roztlučení
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Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí






kompetence k učení – dítě záměrně pozoruje, cvičí postřeh, poznává prostřednictvím smyslů
(zrak, chuť) vlastnosti přírodnin/plodů, rozvíjí sluchové vnímání a sluchovou paměť
kompetence k řešení problémů – dítě se orientuje v prostoru, osvojuje si empirické postupy
při řešení problémů, uplatňuje a rozvíjí své pohybové dovednosti (hrubá, jemná motorika) při
řešení problémů
kompetence komunikativní – dítě rozumí slyšenému, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
nápady, vhodně reaguje, formuluje odpovědi na otázky
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla aktivit a her,
spolupracuje při společných činnostech
kompetence činnostní a občanské – dítě odhaduje rizika svého chování, dbá na své bezpečí,
přijímá své povinnosti v činnostech, získává povědomí o využitelnosti přírodních zdrojů

Aktivita č. 1 Sběr šípků, lískových a vlašských oříšků (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě a na procházce v okolí školky. Děti hledají
a sbírají ořechy a šípky.
Metody
procházka, pozorování, motivační básnička
Pomůcky
plátěné pytlíky či košíky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme sbírali plody a hráli si s nimi. Naučím vás o nich básničku20.
Plody podzimu
Dneska ráno pod duby
hráli jsme si s žaludy,
z kaštanů skládali jsme obrázky
jeřabiny navlékali na drátky,
lískové oříšky jsou dobré na svačinu
šípkový čaj zažene rychle rýmu.
Uvedení: Dělali jsme již všechno, co je v básničce? Ještě jsme neochutnávali oříšky a nevařili šípkový čaj.
Tak se do toho pustíme. Nejprve musíme nasbírat oříšky a šípky.
Na procházce děti sbírají do plátěných pytlíků či košíků šípky a ořechy. Prohlédnou si a pojmenují
dřeviny, na kterých rostou.
Aktivita č. 2 Vaření šípkového čaje (10 min)
Forma a bližší popis realizace
20

Autorka: Magdalena Hulcová, MŠ Pomněnky.
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti vaří čaj z nasbíraných šípků.
Metody
pracovní činnosti
Pomůcky
kastrol, varná konvice, hrníčky, sítko
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Z nasbíraných šípků můžeme uvařit čaj.
Děti dají šípky do kastrolu. Čaj vaří a cedí paní učitelka. Děti čaj ochutnají.
Aktivita č. 3 Roztloukání oříšků (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti či zahradě. Děti roztloukají ořechy
a ochutnávají jádra.
Metody
nácvik pracovních dovedností, prožitková
Pomůcky
prkýnka, malá kladívka, miska na skořápky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Oříšky můžeme sníst rovnou bez vaření. Jsou ale nějaké tvrdé. Co s nimi uděláme?
Děti si oříšky roztloukají malým kladívkem na prkýnku, vybírají jadérka a ochutnávají je.
Pozn. S nejmenšími roztlouká paní učitelka, děti mohou jadýrka vybírat ze skořápek.
Aktivita č. 4 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě či v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem,
vzpomínají, co všechno v programu zažily.
Metody
dramatizace, rozhovor
Pomůcky
hliněný trpaslík, maňásek trpaslíka, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je na čase se rozloučit s trpaslíkem.
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Trpaslík se dětí ptá, co všechno s plody dělaly: Pamatujete si, jaké plody jsem vám přinesl? Co jste s nimi
dokázali udělat?
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.2.4 Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)










rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstupy
Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost, rozumí
jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze zvládnutého
a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
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předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a podzimními plody jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme
dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:
Otiskování plodů do keramické hlíny
Děti vyválí z keramické hlíny placku a do ní otiskují tvrdé plody či semena. Z otisků mohou tvořit obrazce.
Zpěv písně s rytmickým doprovodem nástrojů, vyrobených z plodů
ťukání oříšky, štěrchání šípky v krabičce…
Drobné pohybové hry na procházce




trefování kaštanem do stromu
golf
pétanque
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3.3 Metodický blok č. 3 Brambor – listopad, 3 hod
Děti se v tomto bloku blíže seznámí s jednou z nejběžnějších potravin, s bramborem. Dozví se, jak
vypadá celá rostlina bramboru a že brambory rostou v zemi. Vyrobí si bramborový škrob, který využijí
na malování. Brambory ochutnají syrové a také si je samy upečou, hrají si s nimi a využijí je
k upevňování matematických dovedností.
3.3.1 Téma č. 1 Obecně o bramboru, škrob – 60 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví brambory. Prostřednictvím pohádky, pozorování
a prohlížení fotografií se s bramborem lépe seznámí. Vyrobí si bramborový škrob, který využijí pro
výtvarnou aktivitu.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)














osvojení si poznatků o prostření, v němž žije, a základních pojmů
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
vytváření základů aktivních postojů
posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní (poslech pohádky)
rozvoj hrubé i jemné motoriky
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvoj tvořivého sebevyjadřování
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

Výstupy
Dítě







má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
pojmenuje brambor a popíše, kde brambory rostou
vybaví si, co ví o bramborech, a navrhne jejich využití
použije brambory k výrobě škrobu
při práci použije struhadlo
vyrobený škrob použije pro tvoření

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě získává nové poznatky tím, že objevuje a prožívá aha-efekt při
praktických činnostech (manipulačních, motoricky zaměřených), rozvíjí dovednosti vědomě si
pamatovat a vybavit krátký rytmický text, raduje se z toho, co samo dokázalo
kompetence k řešení problémů – dítě přichází s vlastními návrhy řešení, uplatňuje získanou
praktickou zkušenost, pomocí empirických a badatelských činností nachází funkční řešení
kompetence komunikativní – dítě popisuje své zkušenosti, vyjadřuje myšlenky a prožitky
neverbálními prostředky (netradiční výtvarná technika), rozvíjí dovednosti předčtenářské
gramotnosti (sledování příběhu, kladení otázek, předvídání)
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kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla her a činností,
spolupracuje s ostatními
kompetence činnostní a občanské – dítě si osvojuje bezpečné a šetrné zacházení s materiály
a pomůckami, odhaduje rizika svého chování, přizpůsobuje se daným instrukcím a pokynům

Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, brambory
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou21. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s brambory? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují brambor. Vybavují si, co o bramboru a jeho využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
fotografie celé rostliny bramboru, brambory, šátek, košík, látkový maňásek

21

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.

90

Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. To byste nevěřily, co jsem
v noci venku našel. Chodil jsem po zahradě a koukal jsem nejen před sebe a nahoru, ale také dolů.
A právě tam to bylo, totiž v hlíně. Trpaslík nechá děti prozkoumat obsah svého košíku. Jsou v něm
brambory.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Jaké části bramboru má trpaslík v košíku? (hlízy)
Co by se s brambory dalo dělat?
Paní učitelka dětem ukáže obrázek celé rostliny bramboru i s listy a kořeny.
Pozn. V ideálním případě máme brambor již předem zasazený na zahradě a s dětmi jdeme na úvod
programu brambory vyhrabat. Dětem můžeme ukázat i fotografii kvetoucího bramboru.
Informace k tématu pro pedagogy:22
Správný botanický název rostliny je lilek brambor.
Hlíza je rostlinný orgán různého původu, v němž se ukládají živiny. Bývá ztlustlá, čímž se zvyšuje její
kapacita. Hlízy jsou důležité jako zásobárna živin v nepříznivém období, někdy však slouží
i k vegetativnímu rozmnožování.
Základní druhy hlíz:
 oddenková hlíza (brambor)
 stonková hlíza (kedlubna)
 kořenová hlíza (orsej jarní)
K pojmu cibulová hlíza: vnějšími znaky se podobá cibuli, stavbou a povahou je to ovšem hlíza (šafrán).
Oddenek (rhizoma) je zásobní část rostliny vzniklá přeměnou stonku – tzv. podzemní stonek, často jako
výběžek kořene u některých vytrvalých bylin. Rostlina v něm přezimuje. Pro využití se sbírá na jaře nebo
na podzim, kdy jsou v něm stažené veškeré zásobní látky rostliny. Pokud se – např. při pletí – utrhne
pouze nadzemní část rostliny bez oddenku, začne rostlina znovu růst.
Oddenek má například zázvor, přeslička nebo kapraď samec.
Aktivita č. 3 Pohádka o bramboru (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti poslouchají příběh o bramboru.
Metody
motivační vyprávění s dramatizací, rozhovor, experiment
Pomůcky
text pohádky, brambory (jedna s namalovaným obličejem), loutky zvířat, obrázek bramboru s natí

22

Zdroj: Wikipedie: Oddenek. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/>
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než si začneme s brambory hrát a pracovat, poslechněte si pohádku23.
O jednom malém brambůrku
Babička s dědečkem zasadili na jaře brambory. Na podzim dědeček sklízel, ale na jeden brambůrek
zapomněl. A tak se zapomenutý brambůrek vydal do světa. I kutálí se brambůrek ze zahrádky a v tom
potká slepičku. Slepička dostane na brambůrek chuť. Ale brambůrek se rychle skutálí z kopečka
a slepičce unikne. Kutálí se dál a potká myšku. Ta by si také ráda na brambůrku pochutnala, ale
brambůrek se nedá: „Slepičce jsem utekl, tak tobě, myšičko, taky uteču,“ povídá a kutálí se pryč. Stejné
je to i s prasátkem, které potká, a když i prasátku uteče, povzdechne si: „Jéje. Ten svět je ale plný
nástrah a nebezpečí… a začíná být hrozná zima, brr. Zalezu si tady hezky do hlíny, schovám se před
hladovými zvířátky a odpočinu si.“ V zemi bylo brambůrku teplo a příjemně a už se mu vůbec nechtělo
do zimy a nebezpečí, které číhalo venku. A tak se stalo, že náš brambůrek odpočíval celou zimu. Když
pak přišlo jaro, ze země vyrostla nová rostlina a pod hlínou se k sobě tulily malé brambůrky.
Otázky po vyprávění:
Kde byly brambory, které dědeček sklízel?
Kam se nakonec brambůrek schoval?
Co z něj vyrostlo příští rok?
Paní učitelka s dětmi ponechá jeden brambor na světle a v dalších dnech děti pozorují, jak začne klíčit.
Co chtěli s brambory udělat zvířátka, dědeček a babička? (Sníst je.)
Aktivita č. 4 Výroba škrobu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti strouhají brambory a vaří bramborový
škrob.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností, činnostní učení
Pomůcky
kastrol, vařič, vařečka, struhadla, hluboké talíře, sítko
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Brambor se nejen jí, ale někdy se z něj získává látka, která se jmenuje škrob. Bývá třeba
v pudinku, proto je tak hustý. Zkusíme škrob z bramboru získat.
Děti nastrouhají brambory. Paní učitelka vezme do ruky trochu nastrouhaných brambor a zmáčkne je.
Z brambor teče šťáva. Děti brambory vymačkají a šťávu přecedí přes sítko či řídké plátno do kastrolu.
Šťávu v kastrolu společně s paní učitelkou za stálého míchání zahřívají, až zhoustne.
Pozn. Vzniklá hmota by měla mít konzistenci řidšího pudingu. Pokud je příliš hustá, je vhodné ji zředit
trochou vody.

23

Autorka: Pavlína Veselá, Lipka, inspirováno lidovou pohádkou „O koblížkovi“
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Můžeme dětem podat informaci o tom, že škrob je zásobní látka brambor.
Nejmenší děti nestrouhají, ale začnou rovnou vymačkávat šťávu z již nastrouhaných brambor.
Aktivita č. 5 Malování do škrobu (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti, děti pracují
individuálně. Děti malují netradiční výtvarnou technikou
s využitím škrobu.
Metody
výtvarná činnost – malování, tvoření
Pomůcky
kartony A4, štětce, temperové barvy, špejle, misky se škrobem
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Bramborový škrob můžeme využít k zajímavému
malování.

Malování do škrobu. Foto:
archiv Lipky, pracoviště Lipová.

Škrob děti štětcem či prsty nanesou na tvrdý papír. Ve škrobu
pak kreslí špejlí či prsty namočenými v barvě barevné cestičky. Hotová výtvarná díla je třeba nechat
uschnout.
Pozn. Skupinová varianta: děti pracují ve skupinách cca po 4 na papírech formátu A2.

3.3.2 Téma č. 2 Hraní, tvoření a pečení s brambory – 105 min
Děti si s brambory hrají, využívají je k výtvarným činnostem a také je ochutnají syrové i pečené.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)
















osvojení si poznatků o prostření, v němž žije, a základních pojmů
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
rozvoj a užívání smyslů
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj schopnosti řešit problémy
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní (poslech básničky)
rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky-oka
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvoj tvořivého sebevyjadřování
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
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Výstupy
Dítě






si vybaví téma programu
rozvíjí hrubou motoriku
použije brambory pro pečení
použije brambory a přírodniny pro tvoření
porovnává brambory dle velikosti

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:







kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje, cvičí pojmovou a názorně pohybovou paměť
(krátký rytmický text), rozvíjí své lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti, zdokonaluje
dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, poznává vlastnosti předmětů pomocí smyslových
her a činností
kompetence k řešení problémů – dítě si osvojuje funkční řešení prostřednictvím nápodoby
a nácviku pracovních dovedností, prakticky využívá matematických souvislostí (uspořádání
souboru předmětů dle určitého pravidla)
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, rozvíjí dovednost sdělovat
příběh/text neverbální formou (pohybově-dramatickou), pojmenovává vlastnosti předmětů,
rozšiřuje slovní zásobu
kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje s ostatními, učí se respektovat pravidla
při hrách, prožívá radost ze zvládnutého za pomoci druhých, učí se oceňovat výkony druhých
kompetence činnostní a občanské – dítě se učí organizovat vlastní práci, rozumí významu
dodržování pracovního postupu, zvažuje rizika svého chování, získává povědomí o využitelnosti
přírodních zdrojů

Aktivita č. 1 Kutálí se ze dvora – básnička s předváděním (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti říkají básničku a doprovází ji pohybem.
Metody
pohybově-dramatická
Pomůcky
text básničky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme se potkali s trpaslíkem a malovali bramborovým škrobem. Dnes si s brambory
vyzkoušíme další věci. Nejprve si na brambor zahrajeme.
Paní učitelka říká lidové říkadlo „Kutálí se ze dvora“24 a společně s dětmi děj předvádí.
Kutálí se ze dvora
Kutálí se ze dvora (meleme rukama)
24

Zdroj: Krygiel, D. Kutálí se ze dvora...: říkejte si a cvičte. Praha: Albatros 2012.
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velikánská brambora. (kroužíme současně oběma nataženými pažemi)
Neviděla, (zakryjeme oči) neslyšela, (zakryjeme uši)
že na ni padá závora. (spojené ruce v předpažení plácnou do stehen)
Kam koukáš, ty závoro? (ukazováčkem děláme „tytyty“)
Na tebe, ty bramboro! (ukazujeme na sebe)
Kdyby tudy projel vlak, (pokrčené ruce podél těla jako lokomotiva)
byl by z tebe bramborák. (tleskáme)
Aktivita č. 2 Pečení brambor (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti krájí brambory pro pečení.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností, prožitek
Pomůcky
nožíky, prkýnka, plech, pečicí papír či fólie, sůl, trouba
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Říkali jsme si, že brambory jsou dobré k jídlu. Pojďme je tedy ochutnat.
Děti ochutnají syrový brambor.
Paní učitelka navrhne upečení brambor, neboť se většinou nejí syrové, ale vařené či pečené. Děti
brambory krájí a pokládají na plech. Paní učitelka je lehce osolí a dá péct do trouby.
Pozn. Nejmenší děti mohou nakrájené brambory urovnávat na plechu, případně krájet bochánky
(brambory) z plastelíny.
Aktivita č. 3 Navlékání bramborů (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti, děti pracují individuálně. Děti krájí a navlékají brambory.
Metody
nácvik pracovních dovedností, tvoření, motivace básničkou
Pomůcky
celé brambory, plátky brambor (lze krájet až při aktivitě), bavlnky, velké jehly, nůžky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: O bramborech znám ještě jednu básničku. Jmenuje se „První pohádka“ a napsal ji František
Hrubín.
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Paní učitelka recituje báseň Františka Hrubína „První pohádka“25.
První pohádka
Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
„Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále:
„Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.“

Děti posbírají rozkutálené brambory a vytvoří z nich korále tak, že připravené plátky brambor krájí na
menší kousky a navlékají je jehlou na bavlnku.
Aktivita č. 4 Strašidýlka z bramborů (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti za využití přírodnin vyrábí z brambor
strašidýlka.
Metody
tvoření
Pomůcky
brambory, příp. špejle
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Už jste někdy vyráběli bramborová strašidýlka? Tak pojďme na to!
Děti si vyrobí strašidýlka z brambor. Pomocí klacíků (lze využít i špejle) dělají do bramborů dírky, do
kterých zastrkují větvičky, plody, chomáčky trávy apod., a tak vytvoří oči, pusu, nos či vlasy.
Pozn. Nejmenším dětem předchystáme do bramborů dírky.
Aktivita č. 5 Herní bramborová stanoviště (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v zahradě. Děti si dle svého zájmu individuálně či ve skupinkách hrají
na různých stanovištích.
Metody
pohybová hra, porovnávání, nácvik pohybových dovedností
Pomůcky
branky, dva pytle na brambory, brambory různých velikostí

25

Zdroj: Hrubín, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Studio Trnka 2013.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Pojďme si s brambory ještě chvilku pohrát. Ukážu vám, jaké bramborové hry pro vás máme
připravené.
Děti se dle vlastního uvážení střídají na připravených stanovištích.
Příklady stanovišť:






skládání brambor dle velikosti do řady
skládání brambor na sebe s cílem vytvořit co nejvyšší věž
házení brambor do pytle (ve dvojicích: jeden pytel drží a druhý hází nebo je pytel jednou
stranou připevněný např. ke stromu)
skákání v pytli (s dozorem pedagoga)
kroket – cílem je za pomoci klacíku jako hokejky dopravit brambory do cíle skrz branky

Pozn. Branky lze na místě vyrobit z naskládaných kamenů a jiných přírodnin přímo s dětmi.
I nejmenší děti by měly mnohé z činností zvládnout. Ve chvíli, kdy opadne jejich pozornost, jim můžeme
dát k dispozici koš brambor k volnému hraní nebo jim umožnit volnou hru v zahradě. Můžeme jim také
nabídnout hru na schovávání a následné hledání brambor v zahradě, stavbu domečku pro brambor
apod.
Aktivita č. 6 Ochutnávka pečených brambor a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají pečené brambory a rozloučí se
s trpaslíkem.
Metody
dramatizace, rozhovor, prožitková
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Pečené brambory můžeme ochutnat a ochutnat dáme i trpaslíkovi.
Děti ochutnají pečené brambory a přinesou je i trpaslíkovi. Trpaslíkovi brambory moc chutnají. Líbí se
mu, že na zahradě lze najít takové dobroty.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.3.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)
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rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstupy
Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost, rozumí
jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze zvládnutého
a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a brambory jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
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Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:
Zasadit na jaře brambory
Na jaře s dětmi zasadíme brambory a během roku pozorujeme, jak roste a posléze usychá nať.
Brambory s dětmi sklidíme a použijeme v programu.
Péct brambory na zahradě v popelu
V dostatečném předstihu rozděláme oheň. Až vznikne dostatek popela, rozhrábneme jej a děti do
popela vhazují malé brambory. Brambory do popela zahrabeme a ponecháme v něm, než jsou upečené
(cca 1 hodinu, doporučujeme nejprve vytáhnout jeden brambor a zkontrolovat, zda je upečený).
Vyrobit bramborová tiskátka
Do rozkrojeného bramboru děti vtlačí formičku na perníčky. Následně odkrojíme okraje a děti
přebytečné části odloupnou. Vytvořené tiskátko použijí pro výtvarnou činnost.
Uvařit brambory na loupačku
Uvařené brambory podáváme s tvarohem či máslem, solí a bylinkami (brambory napíchneme na
vidličku a oloupeme).
Činnosti s brambory najdete také na portálu rvp.cz, například Bramborový den a Brambory.26

26

HUBLOVÁ, P. Bramborový den. Metodický portál RVP.CZ [online]. 2. 10. 2018 [cit. 28. 4. 2020]. Dostupný z WWW:
<https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21825/BRAMBOROVY-DEN.html/>
KRAJSKÁ, M. Brambory. Metodický portál RVP.CZ [online]. 16. 12. 2011 [cit. 28. 4. 2020]. Dostupný z WWW:
<https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/14135/BRAMBORY.html/>
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3.4 Metodický blok č. 4 Řepa – listopad, 2 hod
Děti se v tomto tematickém bloku blíže seznámí s řepou, tradiční a zdravou českou zeleninou. Dozví
se, jak vypadá celá rostlina řepy, a samy si vyzkouší její využití. Řepu nejen ochutnají, ale také využijí
její výrazné barvivo k namalování obrázku.
3.4.1 Téma č. 1 Obecně o řepě, malování – 50 min
Děti probudí trpaslíka a v jeho košíku objeví řepu. Prostřednictvím pohádky, pozorování skutečné řepy
a prohlížení fotografií se s řepou lépe seznámí. Namalují si řepou obrázek.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)














osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
rozvoj a užívání smyslů
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní (poslech básničky)
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvoj tvořivého sebevyjadřování
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko

Výstupy
Dítě





má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
pojmenuje řepu, popíše, kde řepa roste
vybaví si, co již ví o řepě a navrhne její využití
použije řepu k malování

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:







kompetence k učení – dítě si záměrně pamatuje/vybavuje krátký rytmický text, uplatňuje své
poznatky a zkušenosti v dalším učení, poznává vlastnosti přírodnin pomocí smyslových her
a činností
kompetence k řešení problémů – dítě si osvojuje nové zkušenosti nápodobou, objevuje cestou
pokusu a omylu, empiricky si ověřuje vybranou vlastnost přírodniny (barva), rozvíjí jemnou
motoriku netradiční výtvarnou technikou, pracuje s fantazií a představivostí
kompetence komunikativní – dítě popisuje své znalosti a myšlenky, samostatně vyjadřuje
názor, formuluje odpovědi, osvojuje si nová slova, učí se vést rozhovor (naslouchat, sledovat
obsah sdělení druhého, nechat ostatní mluvit, přihlásit se o slovo), vyjadřuje se pohybovědramatickou improvizací
kompetence sociální a personální – dítě se učí respektovat dohodnutá pravidla, spolupracuje
s druhými
kompetence činnostní a občanské – dítě dbá na své bezpečí, získává povědomí o využitelnosti
přírodních zdrojů
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Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, řepa
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou27. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s řepou? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují řepu. Vybavují si, co o řepě a jejím využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
fotografie celé rostliny řepy, rostlina řepy i s listy, šátek, košík
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Jak jsem naposled našel
v zemi brambory, tak jsem si říkal, co kdyby tam bylo ještě něco zajímavého, a tak jsem hledal a našel.
Trpaslík nechá děti prozkoumat obsah svého košíku. Je v něm řepa.
Následuje společné povídání s dětmi:
27

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Co má trpaslík v košíku?
Jaké části řepy vidíme? (bulva, listy, kořínek)
Kde trpaslík řepu našel?
Co všechno by se s řepou dalo dělat?
Kterou část lidé jedí? (bulvu)
Pozn. Doporučujeme mít řepu vypěstovanou na zahrádce (nebo ji vypěstovat přímo s dětmi). Děti pak
na zahradě řepu vytáhnou přímo z hlíny.
Informace k tématu pro pedagogy:28
Řepa, která se používá v kuchyni, se jmenuje řepa červená. Dále se pěstuje řepa cukrovka a řepa krmná.
Jedná se o různé odrůdy.
Bulva je ztlustlý kořen přecházející ve ztlustlou dolní část stonku. Tím se liší od kořenové hlízy, která je
jen ztlustlým kořenem. Zelenina, která se pěstuje pro bulvu, se nazývá bulevnina. Mezi bulevniny patří
například celer, cukrovka nebo krmná řepa.
Aktivita č. 3 Pohádka o řepě (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti poslouchají básničku o řepě a následně
děj hrají.
Metody
dramatická – básnička s pohybem
Pomůcky
text básničky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Znáte nějakou pohádku o řepě?
Děti si poslechnou a následně dramatizují „Malou pohádku o řepě“29 od Františka Hrubína.
Malá pohádka o řepě
Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.
Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.

28
29

Chytli se a čekají,
šepty, šepty, šeptají –
neslyšíš?
Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem –

Zdroj: Wikipedie: Bulva. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/>
Zdroj: Hrubín, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Studio Trnka 2013.
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„Bábo, roste řepa!“
„Prosím tě, co vidíš!“
„Bábo, což jsi slepá?“
„Dědku, ty mě šidíš!“
Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.

dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác…
Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.

Aktivita č. 4 Malování řepou (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně a individuálně
(malování) s celou skupinou v místnosti. Děti
k malování využívají barvivo obsažené v řepě.
Metody
tvoření, malování, činnostní učení
Pomůcky
papíry, řepa, nůž, prkýnko, tráva, nůžky, pastelky,
tužky, tyčinkové lepidlo

Malování řepou. Foto: archiv Lipky,
pracoviště Lipová.

Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Co uvidíme, když řepu rozřízneme na poloviny?
Paní učitelka řepu rozřízne. V řepě není nic jiného než červená dužina. Paní učitelka má od ní červené
prsty. Navrhne pokusit se řepou něco namalovat, když má tolik červené barvy.
Varianty malování:




Děti malují kusem řepy na papír bulvu, listy namalují řepnými listy či trávou.
Děti pokreslí papír pomocí řepy. Na pokreslený papír namalují tvar bulvy tužkou a vystřihnou
ji. Pak nalepí vystřiženou bulvu na jiný papír a domalují listy.
Paní učitelka z řepy vykrájí špalíky různých tvarů a děti jimi tisknou na papír. Lze použít i
náhodné tvary vzniklé při okrajování řepy.

3.4.2 Téma č. 2 Vaření s řepou – 55 min
Děti z řepy vyrobí pomazánku a také si řepu upečou. Vše ochutnají.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)







osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
rozvoj a užívání smyslů
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
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rozvoj kooperativních dovedností
rozvoj jemné motoriky
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Výstupy
Dítě





použije řepu pro hru
použije řepu pro pečení
použije nůž pro krájení
použije řepu pro výrobu pomazánky

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě praktickými činnostmi a smysly poznává vlastnosti přírodních
produktů, postupuje podle instrukcí a pokynů, raduje se z toho, co samo zvládlo
kompetence k řešení problémů – dítě rozvíjí své lokomoční pohybové dovednosti a
prostorovou orientaci, osvojuje si zacházení s běžnými pracovními pomůckami, zvládá
jednoduché pracovní úkony (příprava pokrmů, úklidové práce), rozumí posloupnosti
pracovního postupu
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla činností, spolupodílí se
na společném úsilí, rozvíjí své kooperativní dovednosti, posiluje prosociální chování ve vztahu
k druhým (střídání se v činnostech, půjčování pomůcek, vzájemná pomoc)
kompetence činnostní a občanské – dítě dbá na své bezpečí, získává povědomí o využitelnosti
přírodních zdrojů

Aktivita č. 1 Hra na malou a velkou řepu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti.
Metody
pohybová hra
Pomůcky
malá a velká řepa
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si spolu povídali o řepě. Dnes řepu společně ochutnáme. Ale nejprve si na ni
zahrajeme.
Děti sedí v kroužku a podávají si po kruhu malou řepu. Po chvíli se přidá i velká řepa, která malou řepu
honí. Úkolem malé řepy je velké řepě utéct. Velká řepa může kdykoliv změnit směr. Děti, které
momentálně posílají malou řepu, na to musí rychle zareagovat.
Aktivita č. 2 Pečení řepy (15 min)
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Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti krájí a na plech pokládají řepu.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
prkýnka, nože, pečicí papír, plech, sůl, řepa
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Říkali jsme si, že řepu můžeme jíst. Pojďme ji tedy ochutnat.
Děti ochutnají syrovou řepu. Paní učitelka navrhne řepu upéct. Děti řepu nakrájí na tenké plátky, které
dá paní učitelka péct do trouby. Děti pečenou řepu ochutnají. Plátky řepy lze před pečením lehce osolit.
Pozn. Nejmenší děti mohou, podobně jako u brambor, řepu nosit a skládat na plech, případně krájet
tupým nožem „řepu“ z plastelíny.
Aktivita č. 3 Výroba řepné pomazánky (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti strouhají řepu a míchají pomazánku.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
řepa, nůž, prkýnko, struhadla, talíře, pomazánkové máslo, sýr Lučina, sůl, vařečka či vidlička, pečivo,
příborové nože, talířky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než se řepa upeče, vyrobíme si ještě pomazánku z řepy syrové.
Děti vyrobí pomazánku ze syrové řepy. Řepu nastrouhají, smíchají s pomazánkovým máslem či/a
s lučinou a osolí. Lze přidat trošku citronové šťávy. Pomazánku si mažou na chléb či na kolečka
celozrnného rohlíku.
Pozn. Nejmenší děti se podílí dle svých schopností. Mezitím mohou do druhé mísy dávat různobarevné
korálky a pak je míchat a na přípravu pomazánky si hrát.
Aktivita č. 4 Ochutnávka výrobků z řepy a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají pomazánku a pečenou řepu,
rozloučí se s trpaslíkem.
Metody
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prožitková
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza, pečená řepa, pečivo s řepnou pomazánkou
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Máme namazáno i upečeno. Můžeme se pustit do hostiny. Pozveme i trpaslíka?
Děti ochutnají pečivo s řepnou pomazánkou i pečenou řepu. Přinesou trpaslíkovi na ochutnání.
Trpaslíkovi moc chutnají. Líbí se mu, že na zahradě lze najít takové dobroty.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.4.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)









Dítě



rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost, rozumí
jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze zvládnutého
a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností.

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a řepou jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:30
Barvení látek řepou
viz barvení hedvábí kopřivou
Ukázky různých druhů řepy

30

Zdroj: Klíčky z červené řepy. Prostě zdraví – internetový magazín na téma zdraví a krása [online]. [cit. 28. 4. 2020].
Dostupné z WWW: <https://www.prostezdravi.cz/klicky-cervene-repy/>
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Řepa cukrová, krmná a červená – odrůdy, které si lze prohlédnout a povědět dětem o jejich využití.
Ochutnávka klíčků
Ochutnat s dětmi můžete klíčky červené řepy. Některá semínka můžete rovnou zasadit a řepu si
vypěstovat.

3.5 Metodický blok č. 5 Sušenky – prosinec, 2 hod
Děti si upečou sušenky z místních surovin, které si nejprve samy připraví. Budou mlít obilí a vyrábět
vločky, utlučou si máslo a vylouskají ořechy. Poznají původ surovin, které na výrobu sušenek použijí.
Program je motivován příběhem O pejskovi a kočičce.
3.5.1 Téma č. 1 Příprava surovin – 70 min
V pohádce se děti dozvědí recept na sušenky a poté si připraví suroviny pro pečení. Budou mlít obilí
a vyrábět vločky, utlučou si máslo a vylouskají ořechy. Vyloupou slunečnicová semínka a nakrájí jablka.
V roli včelek budou „vyrábět med z nektaru“.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)



















rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé motoriky
vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj zájmu o různé podoby jazyka a sdělení
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
vytváření základů pro práci s informacemi
seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
vytváření základů aktivních postojů
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Výstupy
Dítě







má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
pojmenuje obilí, ořechy a jablka
vybaví si, co o těchto surovinách ví, a navrhne jejich využití
použije pšeničné zrní pro výrobu mouky
použije ovesné zrní pro výrobu vloček
použije smetanu pro výrobu másla
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vylouská slunečnicová semena a ořechy, a získá tak jádra
prožije si nošení nektaru v roli včel

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje znalosti, zkušenosti, pojmy, rozvíjí sluchovou
a názorně pohybovou paměť (krátký rytmický text), osvojuje si poznatky prožitkově formou
hraní rolí
kompetence k řešení problémů – dítě navrhuje vlastní řešení, uplatňuje vlastní poznatky
a praktickou zkušenost, využívá představivosti, rozumí přirozeným souvislostem a návaznosti
dějů / pracovních postupů, osvojuje si práci s pomůckami běžné potřeby
kompetence komunikativní – dítě vhodně slovně reaguje a vyjadřuje svůj názor, učí se vést
dialog (odpovídá na otázky, dává prostor ostatním, aktivně naslouchá), rozvíjí dovednosti
předčtenářské gramotnosti (porozumění slyšenému, sledování příběhu, hlavní dějová linka)
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla, s ostatními
spolupracuje
kompetence činnostní a občanské – dítě si utváří představu o přirozené změně dění kolem
něj, uvědomuje si, že jej může svým chováním ovlivnit, získává povědomí o využitelnosti
přírodních zdrojů, učí se organizovat si pracovní činnosti

Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, jablko, ořechy, obilné klasy
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou31. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)

31

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme udělat se surovinami v košíku? (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují suroviny v košíku. Vybavují si, co o surovinách a jejich využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
jablko, ořechy, obilné klasy, šátek, košík, látkový maňásek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Jak jsem naposled našel
v zemi řepu, tak jsem si říkal, co kdyby tam bylo ještě něco zajímavého, a tak jsem hledal a našel.
Trpaslík nechá děti prozkoumat obsah svého košíku. Jsou v něm ořechy, obilné klasy a jablka.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co je v košíku?
Co bychom s tím mohli dělat? (Něco společně upéct.)
Aktivita č. 3 Pohádka Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si poslechnou pohádku, sdělují své
názory na možnost využití různých surovin pro přípravu sušenek.
Metody
motivační vyprávění a dramatizace, rozhovor
Pomůcky
kostýmy pejska a kočičky (pejsek: hnědé oblečení, uši z ponožek a ocas; kočička: bílé oblečení, filcové
uši, ocas), suroviny (na obrázcích), hrnec a vařečka, recept, skutečné suroviny
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než se do pečení pustíme, povím vám pohádku32 o tom, jak sušenky pekli pejsek s kočičkou.
Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky
To se vám jednou, děti, pejsek s kočičkou rozhodli, že si něco upečou. Přemýšleli, co by to mohlo být.
„Víš ty co, pejsku, upečeme si sušenky,“ řekla nakonec kočička. A tak se do toho pustili. Vytáhli veliký
kastrol a pak otevřeli spíž a hledali, co by tak do sušenek dali.

32

Pohádka „Jak pejsek s kočičkou pekli sušenky“ je inspirována knihou: Čapek, J. Povídání o pejskovi a kočičce. Praha: Albatros
2018.
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Protože ztratili recept, ze spíže postupně vytahovali všechno možné. Pejsek vyčenichal kost. „Mmm,
kost, tu já tuze rád, ta bude určitě v sušenkách dobrá,“ povídá a dá kost do hrnce. „A co teprve taková
myška!“ olizuje se kočička. „A med!“ vzpomene si pejsek. Dají tam ještě vločky, máslo, oříšky,
slunečnicová semínka, sušená jablka, citron, pepř i cibuli. „Jejda, jejda,“ lekne se najednou kočička,
„vždyť my jsme zapomněli na mouku!“ a přidá tam i mouku.
Když už to všechno v hrnci bylo, tak si k tomu čichli. A nějak se jim to nezdálo. „Víš ty co, pejsku, mně
to nějak divně voní, mně se zdá, že takhle sušenky vonět nemají. Aby nás z toho nakonec nebolelo
bříško,“ řekla kočička. „Máš pravdu, kočičko, taky mi to nějak nevoní,“ připojil se pejsek.
„Co myslíte děti, dali jsme tam vše správně?“ ptají se pejsek a kočička dětí. A protože děti si myslí, že
to tam správně nedali, pejsek a kočička všechny suroviny z hrnce zase vysypou. Postupně je berou do
tlapek a děti přemýšlí, zda do sušenek patří nebo ne. Sporné věci dají stranou. Pak si pejsek vzpomene,
kam dal recept, a správnost vybraných surovin ještě s kočičkou zkontrolují.
Pejsek s kočičkou vše zamíchají a pustí se do pečení.
Aktivita č. 4 Jak získáme suroviny? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co vědí o původu jednotlivých
surovin, pedagog doplňuje a upřesňuje.
Metody
výklad, rozhovor
Pomůcky
obrázky pšeničného a ovesného pole, obrázek krávy, obrázek úlu se včelami, obrázek ořešáku s ořechy,
obrázek slunečnicového pole, obrázek jabloně, obilné klasy (pšenice, oves), ořechy, obilí, jablka, včelí
plástev (pokud seženeme), obrázky surovin pro pečení
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: A my už z pohádky víme recept, a proto se do pečení můžeme pustit také. Pejsek s kočičkou
měli vše potřebné k pečení ve spíži, my ale musíme suroviny teprve získat.
Paní učitelka postupně dětem ukazuje jednotlivé obrázky s nakreslenými surovinami pro pečení a děti
společně přemýšlí, jak by patřičná surovina šla získat či vyrobit.







Z čeho můžeme vyrobit mouku? Z obilí (pšenice). Paní učitelka dětem ukáže obrázek
pšeničného pole, klasy pšenice a pšeničné zrno.
Z čeho můžeme vyrobit vločky? Z obilí (oves). Paní učitelka dětem ukáže obrázek ovesného
pole, ovesné klasy a ovesné zrno.
Z čeho můžeme vyrobit máslo? Z mléka (smetany) od krávy. Paní učitelka dětem ukáže
obrázek krávy (třeba jak ji někdo dojí) a smetanu.
Jak můžeme získat med? Z úlu od včel. Paní učitelka dětem ukáže obrázek úlu, včel a medu,
případně plástve.
Jak můžeme získat ořechy? Posbírat pod ořešákem a vylouskat. Paní učitelka dětem ukáže
obrázek ořešáku a ořechy.
Jak můžeme získat slunečnicová semínka? Ze slunečnic a vyloupat. Paní učitelka dětem ukáže
obrázek slunečnicového pole, slunečnici a slunečnicová semínka.
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Jak můžeme získat jablíčka? Z jabloně. Paní učitelka dětem ukáže obrázek jabloně a jablka.

Aktivita č. 5 Stanoviště s přípravou surovin (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují na různých stanovištích dle vlastního
uvážení.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
mlýnek na obilí, vločkovač, mísy a misky, jablka, valounek, krabičky s obilím (pšenice a oves), lžíce,
smetana, sklenička na stloukání, voda, kapátka, hrníčky, květiny z barevného tvrdého papíru
s uprostřed vystřiženým otvorem, slunečnicová semínka, ořechy, kladívko, prkýnka, nožíky, obrázky na
označení stanovišť
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Teď již víme, odkud suroviny pochází, a
můžeme se tedy pustit do jejich výroby.
Děti chodí postupně, dle vlastního výběru, na
stanoviště označená obrázky znázorňujícími původ
surovin a tam jednotlivé suroviny chystají.









mouka: Mouku si umelou na dřevěném
mlýnku ze zrní.
vločky: Vločky zhotoví z ovsa ve vločkovači.
máslo: Utlučou smetanu třepáním ve
Mletí mouky. Foto: archiv Lipky, pracoviště
skleničce.
Lipová.
med: Med vyrábí včelky z nektaru z květů.
Děti si zahrají na včelky a nosí kapátkem „nektar“ z květů do hrníčku. Do několika hrníčků
nalijeme vodu a na ně položíme barevné papírové květiny s vystřiženým otvorem. Děti
nabírají vodu kapátkem a nosí ji do jednoho hrníčku, který představuje plástev.
slunečnicová semínka: Děti roztloukají semínka pomocí valounku a loupou semínka.
ořechy: Děti přenáší oříšky na lžičce a louskají či roztloukají ořechy a vylupují jádra.
jablka: Dílky jablek děti krájí na kousky.

Pozn. Činnosti jsou vymyšlené tak, aby si každé dítě mohlo najít, co jej baví, a tomu se věnovat déle.
Malé děti např. rády přenáší „nektar“.
3.5.2 Téma č. 2 Výroba a ochutnávka sušenek – 35 min
Děti vyrobí z připravených surovin těsto a z něj vytvarují sušenky. Zatímco se sušenky pečou, proběhne
reflexe formou malování.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)


vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
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 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
 rozvoj jemné motoriky
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
 rozvoj komunikativních dovedností
 rozvoj řeči a paměti
 rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 vytváření základů pro práci s informacemi
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
Výstupy
Dítě





použije vlastnoručně připravené suroviny pro výrobu těsta a sušenek
vybaví si, které suroviny použilo
po ochutnávce projeví radost z vyrobených sušenek
recept na sušenky si odnese domů

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí






kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje osvojené poznatky, smysly poznává vlastnosti
materiálů, rozvíjí jemnou motoriku, vědomě napodobuje postup podle vzoru a přizpůsobuje
jej podle pokynů, raduje se z výsledků své práce
kompetence k řešení problémů – dítě se učí nápodobou, empiricky si ověřuje návaznost dějů
/ pracovních postupů, postupuje cestou pokus-omyl, nebojí se chybovat, objevuje a učí se
vlastní zkušeností
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, vyjadřuje své myšlenky a
prožitky výtvarnými prostředky
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce, sdílí
s druhými radost z výsledků společného úsilí
kompetence činnostní a občanské – dítě si osvojuje odpovědný přístup k úkolům a pracovním
činnostem, zažívá přínos aktivního přístupu a úsilí u sebe i druhých, dbá na své bezpečí

Aktivita č. 1 Výroba těsta a sušenek (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ve dvou skupinách společně vyrábí těsto
dle receptu a instrukcí pedagoga.
Metody
pracovní činnosti, práce ve skupině, nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
mísa, vařečka, lžíce (větší počet), pečicí papír, plech, sítko na mouku, připravené suroviny na těsto,
prášek do pečiva
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si připravili suroviny pro výrobu těsta. Vzpomenete si, které to byly?
Děti vyjmenovávají suroviny a paní učitelka je staví na stůl. Děti společně vyrobí těsto dle receptu (viz
Příloha č. 2). Všechny suroviny smíchají. Ořechy do těsta nalámou, mouku přesejí. Přidají prášek do
pečiva. Jakmile je těsto hotovo, děti lžící ukrajují kousky, v rukách vytvarují kuličky a ty rozmáčknou na
plechy na placičky. Sušenky dá paní učitelka péct do horkovzdušné trouby na cca 150 °C na cca 10
minut.
Pozn. Pro výrobu těsta je vhodné děti rozdělit do dvou menších skupin. V případě potřeby lze do těsta
přidat trošku vody.
Aktivita č. 2 Malování surovin (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují individuálně na pracovních listech.
Metody
pracovní list, reflexe malováním
Pomůcky
pracovní listy, pastelky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Zatímco se sušenky pečou, vzpomeneme si, co jsme do nich dali, a namalujeme to.
Děti dostanou papír s velkým obrysem mísy. Do mísy malují suroviny, na které si vzpomenou.
Pozn. Na druhou stranu pracovního listu, který si děti odnesou domů, můžeme vytisknout recept na
sušenky, které si tak děti mohou upéct i doma s rodiči.
Aktivita č. 3 Ochutnávka sušenek a rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti ochutnají upečené sušenky.
Metody
prožitková
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza, upečené sušenky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Sušenky jsou upečené, můžeme je ochutnat. Nabídneme i trpaslíkovi?
Děti ochutnají sušenky a dají i trpaslíkovi. Trpaslíkovi sušenky moc chutnají. Líbí se mu, že na zahradě
lze najít suroviny, ze kterých lze vyrobit takové dobroty.
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Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.5.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP) – reflexe a hodnocení










rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstupy
Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuj vlastní zkušenost,
rozumí jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze
zvládnutého a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a sušenkami jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Další náměty k tématu:
Procházka za původem surovin
Dětem ukážeme obilí rostoucí na poli, jabloň s jablky, krávu apod.
Sušení jablek
Jablka s dětmi nakrájíme a usušíme na křížaly. Lze využít sušičku, ale děti také mohou plátky jablek
navléknout na nit a sušit zavěšené.
Jak se sklízí obilí
Video, ve kterém je vidět sklizeň obilí a fungování kombajnu, se dá najít v archivu České televize.33

33

Kombajn je fajn. Nahlédněte pod kapotu zemědělských strojů. 1. díl. Kombajn [epizoda dětského televizního seriálu]. ČT
Déčko. 16. 8. 2019. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z WWW: <https://decko.ceskatelevize.cz/kombajn-je-fajn>
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3.6 Metodický blok č. 6 Bylinky – leden, 2 hod
Děti poznají čichem, zrakem, chutí a za pomoci her tři léčivé byliny, uvaří si bylinkový čaj a vyrobí čajový
sáček s bylinkami.
3.6.1 Téma č. 1 Léčivý čaj pro trpaslíka – 70 min
Děti různými smysly poznají tři bylinky a využijí u toho pracovní list. Vyrobí si bylinkový čaj.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)






















rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé motoriky
vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj a užívání smyslů
rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj zájmu o různé podoby jazyka a sdělení
užívání smyslů k poznávání
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj schopnosti řešit problémy
vytváření základů pro práci s informacemi
poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
vytváření základů aktivních postojů
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí

Výstupy
Dítě








má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
pojmenuje bylinky
vybaví si, co ví o léčení nachlazení
použije čich, chuť i zrak k poznání bylinek
pojmenuje tři bylinky (mateřídoušku, lípu a bez)
popíše význam bylinek pro léčení
použije bylinky k uvaření čaje a léčení trpaslíka

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:


kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje osvojené znalosti, rozvíjí lokomoční
pohybové dovednosti, koordinuje pohyb s rytmem, smysly poznává vlastnosti přírodnin,
hledá souvislosti pomocí reflexe vlastní zkušenosti, napodobuje praktické činnosti podle
vzoru
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kompetence k řešení problémů – dítě se orientuje v prostoru, soustředí se na činnost a její
dokončení, osvojuje si poznávací operace (určení podstatných znaků, nacházení podobnosti,
rozdílu, odvozování, zobecňování)
kompetence komunikativní – dítě si rozšiřuje slovní zásobu, vhodně slovně reaguje, vyjadřuje
svůj názor, popisuje vlastní zážitky
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla her, zapojuje se do
společných činností, napodobuje modely prosociálního chování (pomoc nemocnému)
kompetence činnostní a občanské – dítě dbá na své bezpečí, utváří si představu o přirozené
změně dění kolem něj a využitelnosti přírodních zdrojů, má povědomí o významu péče o
zdraví vlastní i druhých

Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, bylinky – mateřídouška, lípa a bez (sušené
či čerstvé)
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je čas opět navštívit našeho zahradního trpaslíka.
Děti v zahradě hledají a naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou34. Všichni se chytí za ruce do
kruhu kolem trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Trpaslík je nachlazený (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují bylinky. Vybavují si, co o bylinkách a jejich využití vědí.

34

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Metody
rozhovor
Pomůcky
látkový maňásek, košík, šátek, bylinky – mateřídouška, lípa a bez (sušené či čerstvé)
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Ale není mi dnes úplně dobře,
jsem celý nachlazený, mám rýmu a kýchám, potím se a kašlu… Slyšel jsem, že na to pomáhají bylinky,
tak jsem nějaké našel, ale vůbec nevím, jestli jsou to ty správné, co mi pomohou od nachlazení. A také
nevím, co s nimi mám dělat, aby mi pomohly. Poradíte mi? Jak vás léčí vaše maminka, když jste
nachlazení?
Děti trpaslíkovi poradí, že si může uvařit bylinkový čaj, a navrhnou, že mu s tím pomohou.
Následuje společné povídání s dětmi:
Ale jak se vlastně tyto bylinky jmenují?
A jsou vhodné na nachlazení?
Pozn. Pokud je to možné, využijeme bylinky vypěstované s dětmi přímo na zahradě a v létě nasušené.
Aktivita č. 3 Poznávání bylinek (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá v místnosti. Děti jsou rozděleny do 2 až 3 skupin. Prochází postupně spolu
s pedagogem stanoviště a plní na nich úkoly, díky kterým byliny poznají.
Metody
pracovní list, prožitek, smyslové vnímání, rytmizace, výklad, hodnocení hlasováním
Pomůcky
sušené, příp. i čerstvé bylinky, fotografie bylin A4, pastelky a tužky, misky, nůžky, připravené čaje
z jednotlivých bylin v konvičkách, pracovní list pro každé dítě, rozstříhané obrázky černého bezu (každý
obrázek zvlášť) pro každé dítě, hrníčky, větší látka (staré prostěradlo, padák, gáza ...)
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Zjistili jsme, že toho o bylinkách moc nevíme. Abychom trpaslíkovi mohli z bylinek uvařit čaj,
musíme nejprve zjistit, zda jsou opravdu léčivé a pomáhají proti nachlazení.
Ve třídě jsou vytvořena tři stanoviště ke třem bylinkám – lípě, mateřídoušce a černému bezu.
Každé dítě dostane pracovní list a hrníček. Na každém stanovišti leží miska se sušenou bylinkou,
obrázek bylinky a konvička s bylinkovým čajem. Pracovní list obsahuje obrázek bylinky k vybarvení,
grafomotorický úkol a místo pro nalepení kousku skutečné byliny (viz Příloha č. 1). Děti obchází
stanoviště ve skupince spolu s paní učitelkou. K bylince si vždy čichnou, prohlédnou si její fotografii.
Paní učitelka jim řekne, jak se bylinka jmenuje a proti jaké nemoci pomáhá. Děti vytleskají slabiky
v názvu byliny, splní pohybový úkol a úkol z pracovního listu. Ochutnají čaj z bylinky uvařený.
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Informace ke stanovištím: 35
Bez



pomáhá při nachlazení
pohybový úkol: Děti říkají říkanku: „Žába leze do bezu, já tam za ní polezu. Kudy žába, tudy já,
budeme tam oba dva.“ Přitom lezou po všech čtyřech a podlézají látku (např. staré
prostěradlo), kterou další dvě děti drží. Při vyslovení posledního slova říkanky spustí děti
látku dolů. Kdo se do ní chytne, vymění se v držení (obdoba hry „Zlatá brána“).

Mateřídouška
 je dobrá proti kašli
 pohybový úkol: nosem se dotknout země – čichnout si k mateřídoušce
Lípa



pomáhá při nachlazení
pohybový úkol: vyskočit, jako by chtěli utrhnout květ lípy ze stromu

Až děti obejdou všechna tři stanoviště, položí žeton ke konvičce s čajem, který jim nejvíc chutnal.
Všichni se společně podívají, který čaj dostal nejvíce hlasů a při tom si zopakují, co o které bylince vědí.
Pozn. Doporučujeme, aby děti obcházely stanoviště postupně ve skupinkách s paní učitelkou.
Aktivita je náročnější na přípravu a organizaci. Protože je aktivita náročná na soustředění dětí,
doporučujeme umožnit mladším dětem v době, kdy starší vyplňují pracovní list, volnou hru, aby si
odpočaly. Také mohou „vařit čaj“ tak, že do hrnce nosí korálky (bylinky) a míchají je vařečkou. Na dalším
stanovišti vždy mohou přidat korálky odlišné barvy.
Aktivita č. 4 Společné vaření bylinkového čaje (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si zopakují názvy a účinky bylin a uvaří
bylinkový čaj.
Metody
rozhovor, pracovní činnosti, prožitková
Pomůcky
kastrol, sušené bylinky, horká voda, hrníčky, sítko
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Bylinky jsme již poznali. Hodí se na čaj pro nachlazeného trpaslíka?
Děti si s paní učitelkou zopakují názvy bylin a k čemu je lze použít. Domluví se, že do léčivého čaje pro
trpaslíka je lze dát všechny. Každé dítě vhodí hrstičku sušených bylinek do společného hrnce a paní
učitelka je zaleje horkou vodou. Za 5–10 minut paní učitelka čaj scedí přes sítko do konvice a po
vychladnutí naleje dětem do hrnečků k ochutnání. Děti čaj nabídnou také trpaslíkovi, kterému se hned
trochu uleví.

35

Zdroj: Grau, J., Jung, R. a Münker, B. Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny. Praha: Knižní klub 1996.
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3.6.2 Téma č. 2 Výroba čajového sáčku – 35 min
Děti vyrobí čajový sáček s bylinkami z předchozích aktivit, který pak doma využijí k uvaření bylinkového
čaje. Téma probírané ve školce tak vnesou do rodiny.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)















vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj a užívání smyslů
rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
užívání smyslů k poznávání
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
vytváření základů aktivních postojů
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí

Výstupy
Dítě




si vybaví téma programu
použije čich k poznávání bylinek
použije bylinky pro výrobu čajového sáčku, který si odnese domů

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje, upevňuje a využívá získané poznatky v herní
situaci, uplatňuje postřeh, pohybové lokomoční dovednosti a jemnou motoriku, raduje se
z výsledků své práce
kompetence k řešení problémů – dítě si empiricky ověřuje poznatky a vjemy, samostatně se
rozhoduje a volí, realizuje řešení dle vlastních představ a potřeb, osvojuje si konkrétní
pracovní postupy
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, vyjadřuje myšlenky, popisuje
zkušenosti
kompetence sociální a personální – dítě projevuje ohleduplnost druhým, osvojuje si pozitivní
modely mezilidských vztahů (sdílení radosti, obdarování, péče o nemocného), dodržuje
pravidla her a jiných činností
kompetence činnostní a občanské – dítě vnímá význam plánování a organizace činností,
získává povědomí o využitelnosti přírodních zdrojů

Aktivita č. 1 Bylinková honička (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti.
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Metody
pohybová hra
Pomůcky
misky se sušenými bylinkami a fotografie bylin
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme se dozvěděli, že bylinky nás mohou pomoci vyléčit, když jsme nemocní. A tak si na
to teď zahrajeme.
Na stole leží misky se sušenými bylinami a u nich fotografie. Děti hrají na honěnou tak, že jedno nebo
dvě děti jsou bacily a honí ostatní. Kdo je chycen, jde si přičichnout k některé z bylinek, aby se uzdravil,
a pak se vrátí do hry.
Aktivita č. 2 Výroba čajového sáčku s bylinkami (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti.
Každé dítě si individuálně vytváří výrobek,
bylinkový čajový sáček.
Metody
pracovní činnosti, smyslové vnímání, prožitková
Pomůcky
sušené bylinky, misky, čajové sáčky, provázky,
nůžky, lžičky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Trpaslíka jsme vyléčili bylinkovým
čajem. Vy si podobný čaj teď vyrobíte a můžete
si ho doma uvařit s rodiči.
Výroba čajových sáčků. Foto: archiv Lipky,
Paní učitelka položí na stůl misky se sušenými pracoviště Lipová.
bylinkami a jejich fotografie. Děti si zkusí
vzpomenout, jak se která bylinka jmenuje. Každé dítě dostane jeden čajový sáček. Do něj si z misek
lžičkou nabere sušené bylinky dle vlastního výběru. Sáček přehne a za pomoci paní učitelky zaváže
provázkem.
Pozn. Děti si mohou bylinky před plněním do pytlíčků očichat a zvážit, které bylinky do směsi využijí.
Aktivita č. 3 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem.
Metody
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dramatická
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Trpaslík už vypadá docela zdravě a možná by se potřeboval vyspat. Pojďme se s ním rozloučit.
Trpaslík poděkuje dětem za čaj, který mu moc pomohl. Líbí se mu, že na zahradě lze najít bylinky, které
ho mohou uzdravit.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.6.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)










rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstupy
Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost,
rozumí jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze
zvládnutého a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
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Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a bylinkami jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:
Výroba voňavých pytlíčků
Na čtvereček látky děti umístí trochu sušených bylinek, okraje dají k sobě a zavážou – je ale potřeba
velká pomoc paní učitelky.
Pěstování bylinek na školní zahradě
Bylinky, které v programu využijeme, můžeme s dětmi předem vypěstovat na školní zahradě.
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Kronika, herbář nebo deník36
Vytvořte si s dětmi kroniku či herbář a zaznamenávejte si, kdy jste co sázeli, sbírali, využívali a jak jste
si to užili. Může to vypadat podobně jako deník ve videu.

3.7 Metodický blok č. 7 Semínka a klíčení – únor, 2 hod
Děti poznají význam semen, nechají semena vyklíčit a vzniklé klíčky ochutnají. Pozorují, jak semena klíčí
a vyrůstají z nich rostliny, a všímají si, co rostliny potřebují k životu. Se semeny si hrají.
3.7.1 Téma č. 1 Klíčení – 65 min
Děti přemýšlí nad významem semen, třídí semena různých rostlin a různými způsoby je nechají vyklíčit.
Připraví si tak chutnou svačinu i pokus k dalšímu pozorování.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)
















vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj jemné motoriky
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj zájmu o různé podoby jazyka a sdělení
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
poznávání sebe sama
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
vytváření základů aktivních postojů
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

Výstupy
Dítě









má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
pojmenuje semena
vybaví si, co o semenech ví, a navrhne jejich využití
roztřídí semena podle druhů
připraví pokusy pro klíčení semen
pozoruje, jak semena klíčí, a posoudí, co pro svůj vývoj potřebují
pravidelně se o klíčící semena stará
ochutná naklíčená semena

36

Zdroj: Listování deníkem Rózy, Prokopa, Sáry a Vítka 2. [online]. TEREZA vzdělávací centrum. 10. 3. 2017 [cit. 28. 4. 2020].
Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=VWvzVaCL9BM>

125

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:





kompetence k učení – dítě záměrně pozoruje a smysly poznává vlastnosti přírodnin,
experimentálním a badatelským způsobem získává nové poznatky a zkušenosti, prožívá ahaefekt, objevuje souvislosti, postupuje podle instrukcí a pokynů
kompetence k řešení problémů – dítě si empiricky ověřuje návaznost dějů, vyvozuje
kauzalitu, prakticky využívá matematických souvislostí (uspořádání souboru předmětů dle
určitého pravidla), osvojuje si jednoduché pracovní postupy
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, reprodukuje krátké texty,
vyjadřuje své myšlenky a názory
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla, spolupracuje, prožívá
radost ze zvládnutého ve spolupráci s druhými

Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, semínka – čočka, hrách, fazole…
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je čas opět navštívit našeho zahradního trpaslíka.
Děti v zahradě hledají a naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou37. Všichni se chytí za ruce do
kruhu kolem trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat se semínky? (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují semena. Vybavují si, co o semenech a jejich využití vědí.
37

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Metody
rozhovor
Pomůcky
košík, trpaslík, semínka (čočka, hrách, fazole)
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík se probudí a mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Podívejte, co jsem v zahradě
posbíral tentokrát. Trpaslík má v košíku vysypaná různá semínka.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Co by se se semínky dalo dělat?
Aktivita č. 3 Třídění semínek (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti třídí semínka podle druhů.
Metody
třídění, zobecňování
Pomůcky
misky, fotografie rostlin
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Trpaslík má v košíku pomíchaná různá semínka. Pojďme je roztřídit.
Semínka paní učitelka vysype z košíku na koberec. Děti semínka vytřídí podle druhů do různých misek,
s paní učitelkou si je pojmenují. U každého druhu semínek paní učitelka dětem ukáže fotografii rostliny,
která z nich vyroste, a řekne její název.
Pozn. Alternativně u starších dětí lze k třídění semen použít pinzety.
Aktivita č. 4 Klíčení semínek (30 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti pracují hromadně i ve skupinkách. Zakládají pokus
k pozorování klíčení semen a poznání potřeb rostlin. Připraví semena k naklíčení k jídlu.
Metody
pracovní činnosti, experiment, pozorování
Pomůcky
kelímky od jogurtu, hlína, fazolky, skleničky od dětské výživy, vata, savý papír (např. ubrousek), sáček,
provázek, misky a talířky na jejich přikrytí, semínka (hrách, fazole, čočka, mungo), talíř, semínka řeřichy,
nůžky, chléb, máslo či Lučina, příborové nože, talířky

127

Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Říkali jste, že semínka můžeme zasadit a vyrostou z nich rostliny. Aby ze semínka vyrostla
rostlina, musí semínko nejprve vyklíčit. Uděláme si pokus a podíváme se, jak semínko klíčí.
Klíčení v sáčku či ve skleničce
Na dno pevného průhledného sáčku vloží paní učitelka trochu
vaty, děti na vatu položí různá semínka (např. hrách, čočku a
fazoli). Do sáčku je pak třeba nalít trochu vody (nesmí
dosahovat až k semínkům). Sáček paní učitelka pověsí
v blízkosti okna a v dalších dnech děti pozorují, jak semínka
klíčí.
Pozn. K pokusu lze také využít skleničky od dětské výživy. Do
skleničky vložíme kolem stěny stočený ubrousek. Mezi sklo a
ubrousek umístíme semínka, na dno nalejeme trochu vody.
Pokus
Uvedení: Co semínko potřebuje, aby z něj mohla vyrůst
rostlina? (slunce, vodu, půdu)
Děti založí pokus, aby hypotézu ověřily. Zasadí semínka do
hlíny, např. do kelímků od jogurtu:




V prvním kelímku zasadí semínka do suché hlíny a
nezalévají je.
Druhý kelímek nahoře přikryjí, aby k němu nemohlo
světlo.
Třetí kelímek děti nechají nepřikrytý a semínko
pravidelně zalévají.

Klíčení v sáčku. Foto: archiv Lipky,
pracoviště Lipová.

V dalších dnech děti pozorují, co se v kelímcích děje,
a povídají si o tom s paní učitelkou.
Pozn. Lze vytvořit společný pokus pro celou třídu nebo
si děti vytvoří samostatné pokusy ve skupinkách
a pak se o ně v následujících dnech starají.
Klíčení k jídlu
Uvedení: Víte, že naklíčená semínka můžeme také
jíst? Jsou moc dobrá a zdravá. Hlavně na konci zimy,
když na zahrádce ještě rostliny nerostou.
Semínka děti vloží do misek (každé dítě jich může Pokus. Foto: archiv Lipky, pracoviště Lipová.
přidat hrst), zalijí je vodou a nechají nabobtnat. Až
semínka nabobtnají, paní učitelka vodu sleje a misku přikryje. Alespoň jednou denně je semínka
potřeba proprat čistou vodou, aby nezačala plesnivět. U toho děti sledují, jak semínka začínají klíčit.
Cca za 3 dny jsou semínka vyklíčená a děti je mohou ochutnat.
Děti si nakrájí pečivo, pomažou jej máslem či lučinou, ozdobí semínky, a vytvoří si tak zdravou svačinu.
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Pozn. Krom hrachu, fazolí a čočky můžeme naklíčit i mungo – je obzvláště dobré.
Klíčení řeřichy
Uvedení: Jeden druh semínek necháme klíčit na talířku a počkáme, až mu vyrostou i lístky. Ty pak
můžeme sníst.
Na talíř děti s paní učitelkou rozprostřou vrstvu vaty a polijí ji vodou tak, aby nasákla. Vatu posypou
semínky řeřichy. Když jsou za pár dní rostlinky přibližně 2 cm vysoké a vyrostou jim první lístky, děti je
ostříhají a ochutnají na chlebu s máslem. Vata nesmí vyschnout. Děti se průběžně o všechna klíčící
semínka starají, dolévají vodu, pozorují klíčení, a nakonec si na některých i pochutnají.
Pozn. Varianta: Každé dítě si na svůj talířek s vatou položí tvrdý papír s vystřiženým otvorem –
obrázkem. Semínka děti nasypou na vatu v místě, kde není papír. Vyrostou jim pak řeřichové obrázky.
Děti se o všechna klíčící semínka v dalších dnech starají. Proplachují, dolévají vodu, zalévají a u toho je
pozorují.
3.7.2 Téma č. 2 Hraní, tvoření a učení se se semínky – 40 min
Pomocí pohybové hry a pracovního listu si děti upevní postup klíčení rostlin, vyrobí si ze semínek
hudební nástroje a semínka využijí k vytvoření mandal.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)














rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé motoriky
rozvoj a užívání smyslů
rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj zájmu o různé podoby jazyka a sdělení
užívání smyslů k poznávání
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
vytváření základů pro práci s informacemi
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvoj tvořivého sebevyjadřování
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů

Výstupy
Dítě








si vybaví téma programu
procvičí si hrubou i jemnou motoriku
prožije si klíčení fazolky
použije sluch pro rozlišení různých druhů semen
použije semena pro výrobu hudebního nástroje
použije semena k tvoření
třídí semena podle druhů

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
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kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje a opakováním upevňuje znalosti, využívá
osvojené poznatky v praktických a pohybových činnostech, rozlišuje vlastnosti předmětů
pomocí smyslů (sluch, hmat), zachází s běžnými předměty denní potřeby (pomůcky, výtvarný
materiál, jednoduchý hudební nástroj), rozvíjí koordinaci ruky a oka
kompetence k řešení problémů – dítě si osvojuje elementární vývojovou posloupnost
(pohybově-dramatizační činností), pracuje s myšlenkovými operacemi a znalostmi
matematických souvislostí (třídění, uspořádání, porovnávání)
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, rozumí slyšenému, užívá
neverbální formy sdělení (výtvarná, hudební, pohybová)
kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, dodržuje pravidla her a jiných činností
kompetence činnostní a občanské – dítě získává povědomí o přirozené změně dění kolem něj,
rozhoduje o svých činnostech samostatně dle vlastního uvážení

Aktivita č. 1 Pohybová hra – jak fazolka klíčí (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti dle pokynů předvádí klíčení a růst fazole.
Metody
dramatizace s pohybem, prožitková
Pomůcky
miska s vodou
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme dali vyklíčit různá semínka. Semínkům ale bude klíčení chvilku trvat. Tak si na něj
zatím alespoň zahrajeme.
Děti dle pokynů paní učitelky předvádí, jak semínko klíčí a rostlina roste. Zpočátku se všechny děti
stanou semínky, čekajícími v půdě. Jakmile na půdu zaprší (paní učitelka je trošku pokropí vodou),
začnou semínka klíčit (jedna ruka se vlnivým pohybem natahuje vzhůru jako klíček), dolů vyrůstá
kořínek (jednou nohou se jakoby zavrtají do podlahy). Rostlina dál roste (děti vstanou), objeví se listy
(ruce šikmo vzhůru, dlaně do stropu) a nakonec rostlinka rozkvete (ruce upažené). Z květů se stanou
plody (zavřeme dlaně), fazolové lusky. Fazole v luscích zrají. Když jsou zralé, lusky prasknou (otevřeme
dlaně) a fazolky vypadnou na zem (děti bouchnou rukama o zem). Semínko, fazolka, leží v půdě a čeká,
až zaprší (děti se opět schoulí do klubíčka).
Aktivita č. 2 Semínková stanoviště (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Děti dle vlastních preferencí pracují na jednotlivých
stanovištích individuálně či ve skupinkách.
Metody
smyslové vnímání, tvoření, třídění
Pomůcky
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krabičky od „kinder vajíček“, semínka, hlína, váleček, kulaté vykrajovátko, semínka, misky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Vyzkoušeli jste si, jak fazolka klíčí. Teď si s ní i s dalšími semínky pohrajeme.
Paní učitelka představí jednotlivá stanoviště. Děti si pak hrají dle svého uvážení.
Sluchové pexeso
V krabičkách od „kinder vajíček“ jsou různá semínka. Děti mají podle sluchu vždy poznat dvojici
stejných. Po otevření si správnost zkontrolují a zjistí, jaká semínka v krabičkách byla.
Výroba štěrchadel
Každé dítě si naplní krabičku semínky, a vytvoří si tak své štěrchadlo.
Tvorba mandal
Děti s pomocí paní učitelky rozválí keramickou hlínu na menší placku. Ze semínek vytváří mandaly tak,
že je vtlačují do kolečka z rozválené keramické hlíny.
Skládání obrázků
Na papír či bílý stůl děti ze semínek skládají obrázky.
Třídění semínek
Zejména menší děti si rády zopakují třídění různých druhů semínek do misek.
Pozn. Menší děti se dle našich zkušeností rády zapojí do výroby štěrchadel a mandal či třídění semínek.
Aktivita č. 3 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem.
Metody
dramatizace
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Hodně jsme toho s trpaslíkem a semínky prožili. Trpaslík je už jistě unavený a chtěl by jít spát.
Trpaslík dětem poděkuje za pěkně prožitý den. Už se těší, jak ochutná naklíčená semínka.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.7.3 Téma č. 3 Reflexe – 15 minut
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Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)










rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstupy
Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost, rozumí
jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze zvládnutého
a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a semínky jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
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Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou položené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:
Vypěstování skutečné rostliny
Ze semínka v květináči nebo na zahradě vypěstujeme např. fazole. Fazole jsou velmi dekorativní a jejich
semena po sklizni mohou děti využít při hře.
Pohádka a Křemílkovi a Vochomůrkovi
Dětem můžeme přečíst či pustit pohádku od Václava Čtvrtka „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili
semínko“.
Hry se semínky
kutálení, varianta kuliček, skládání obrázků...
Postup klíčení fazole
Nakreslený rozstříhaný postup klíčení fazolky děti skládají do správného pořadí. Po kontrole správnosti
si kartičky mohou nalepit na papír a vybarvit. Postup klíčení si můžete nakreslit nebo obrázky najít na
internetu.
Jaký čas na klíčení potřebují různá semínka

133

Jak na domácí klíčení a jaký čas pro naklíčení semínka potřebují, najdete například na webové stránce
www.nahusto.cz38.
Staré odrůdy rostlin
Můžete se také zapojit do projektu na záchranu starých původních českých odrůd rostlin. Více informací
najdete na webových stránkách obecně prospěšné organizace Gengel www.gengel.cz39.

3.8 Metodický blok č. 8 Kopřiva – březen, 2,5 hod
Děti se blíže seznámí s naším nejběžnějším plevelem, kopřivou, a poznají ji jako zajímavou rostlinu
všestranného využití. Odhalí tajemství žahavosti kopřiv, pomocí kopřivy obarví látku a uvaří si
kopřivovou polévku.
3.8.1 Téma č. 1 Proč kopřiva pálí? – 50 min
Děti poznají kopřivu, pozorují ji a objeví žahavé chloupky, které si nakreslí.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)
















rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj zájmu o různé podoby jazyka a sdělení
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj schopnosti řešit problémy
vytváření pozitivního vztahu k učení
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
vytváření základů pro práci s informacemi
posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Výstupy
Dítě







má zájem se účastnit programu s trpaslíkem a těší se na něj
pojmenuje kopřivu
vybaví si, co o kopřivě ví, a navrhne její využití
popíše využití kopřivy v pohádce
pozoruje kopřivu pod binokulární lupou
najde, pojmenuje a zakreslí žahavé chloupky

38

Klíčení semen pro začátečníky. Nahusto [online]. 28. 3. 2016 [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z WWW:
<http://nahusto.cz/kliceni-semen-pro-zacatecniky/>
39
Přehled projektu Staré odrůdy ve školách. Gengel [online]. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z WWW:
<http://gengel.cz/content/57-prehled-projektu-stare-odrudy-ve-skolach>
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Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě si záměrně vybavuje poznatky a vlastní zkušenost, získává zkušenost
s různým využitím předmětů (přírodnin) z jeho okolí, soustředěně zkoumá a objevuje
poznatky, prožívá aha-efekt
kompetence k řešení problémů – dítě badatelským přístupem nachází řešení, uplatňuje vlastní
nápady, chápe algoritmus řešení a jeho využití v jiné situaci (práce s lupou)
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a reflektuje
vlastní zkušenosti, vyjádří poznatky a zážitky výtvarnými prostředky, rozvíjí dovednosti
předčtenářské gramotnosti (porozumění slyšenému, sledování příběhu)
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce, her a jiných
činností
kompetence činnostní a občanské – dítě odhaduje rizika svého chování, utváří si představu
o využitelnosti přírodních zdrojů

Aktivita č. 1 Probuzení trpaslíka (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hledají trpaslíka a společně jej probudí
říkankou.
Metody
motivační pohybově-dramatická
Pomůcky
hliněný trpaslík, látkový maňásek, košík, hnědá gáza, šátek, kopřiva – celá rostlina i s kořeny
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Děti, myslím, že za námi přišel někdo na návštěvu. Najdete ho?
Děti ve třídě naleznou trpaslíka a oživí ho již známou říkankou40. Všichni se chytí za ruce do kruhu kolem
trpaslíka a řeknou říkanku:
Na zahradě mezi stromy (děti stojí a představují stromy – rozpažené ruce nad hlavou)
trpaslík je zkamenělý. (děti si dřepnou)
Když však pětkrát vyskočíme, (-)
trpaslíka probudíme. (-)
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, (děti na počítání vyskakují)
trpaslík je s námi hned! (děti napřáhnou ruce směrem k trpaslíkovi)
V tu chvíli paní učitelka hliněného trpaslíka přikryje gázou a vezme si do ruky látkového maňáska.
Trpaslík se probudí: Ahoj děti, to jsem ale dlouho spal. Děkuji, že jste mě probudily.
Aktivita č. 2 Co můžeme dělat s kopřivou? (10 min)

40

Autorka: Alena Uhříčková, Lipka.
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Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si povídají s trpaslíkem, objeví,
prohlédnou si a pojmenují kopřivu. Vybavují si, co o kopřivě a jejím využití vědí.
Metody
rozhovor
Pomůcky
kopřiva (celá rostlina i s kořeny), látkový maňásek, košík, šátek
Podrobně rozpracovaný obsah
Trpaslík mluví k dětem: To jsem rád, že se s vámi zase vidím. Podívejte, co jsem v zahradě našel
tentokrát! Trpaslík má v košíku kopřivu.
Následuje společné povídání s dětmi:
Co má trpaslík v košíku?
Co všechno by se s kopřivou dalo dělat?
K čemu nám kopřiva může být?
Aktivita č. 3 Pohádka o kopřivě (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si poslechnou pohádku o kopřivě
a následně si povídají o jejím využití.
Metody
vyprávění, rozhovor
Pomůcky
text pohádky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Další nápady, k čemu je užitečná kopřiva a jak ji můžeme využít, nám poví následující
pohádka.
O babce Kopřivce41 (stručný obsah)
Dědeček žije ve své chaloupce se zahrádkou. Protože je ale už starý a bolí ho klouby, nemůže se
o zahrádku dobře starat a ta je celá zarostlá kopřivami. To dědečka trápí, protože rád pěstoval růže,
tulipány a jiné krásné květiny. Jednoho dne sedí na zahrádce a je celý mrzutý, když potká kouzelnou
bytost – zamračenou babku Kopřivku. Ta mu poví, že kopřivy na zahrádce pěstuje ona, a vysvětlí mu,
že i když možná nejsou krásné jako tulipány nebo růže, jsou velmi užitečné. Šlehne dědečka kopřivou,
čímž mu vyléčí bolavé klouby, a poté ho naučí, k čemu všemu lze kopřivy využít (na čaj, salát…).
Nakonec se spolu dohodnou, že na zahrádce je dost místa pro kopřivy i pro ostatní rostliny, které

41

Zdroj: Klimtová, V. Voňavá tajemství. Slavonice: MŠ Slavonice 2013.
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dědeček tak rád pěstoval. Stanou se z nich přátelé, a protože dědečka kopřivy vyléčily, dál hospodaří
na zahrádce spolu.
Otázka pro děti: K čemu všemu v pohádce využili dědeček s babkou Kopřivkou kopřivy?
Pozn. Do pohádky doporučujeme přidat i využití pro barvení látky – babka Kopřivka může mít šaty
obarvené kopřivou.
Aktivita č. 4 Pozorování kopřivy (20 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou
skupinou v místnosti. Děti pozorují
kopřivu binokulární lupou, objeví a
namalují žahavé chloupky.
Metody
pozorování, malování
Pomůcky
binokulární lupa, papíry, pastelky,
kopřiva
Podrobně rozpracovaný obsah

Malování pozorovaných chloupků. Foto: archiv Lipky,
pracoviště Lipová.

Uvedení: V pohádce kopřivu nikdo
neměl rád, protože roste všude a když
se jí člověk dotkne, tak ho spálí. Zpívá se o tom i v jedné písničce.
Paní učitelka si s dětmi zazpívá písničku „Proč?“42
Uvedení: Proč tedy kopřiva pálí? Odpověď můžeme najít, když se podíváme pod binokulární lupu.
Pod binokulární lupou děti pozorují listy a stonek kopřivy. Objeví žahavé chloupky. Co objevily, si děti
namalují.
Pozn. Informace k tématu pro pedagogy:43
Proč kopřiva pálí? Jak a proč nás kopřiva žahne, když se jí dotkneme?
Žahání představuje u kopřivy obranný mechanismus, který agresora velmi rychle naučí, aby se jí příště
zdaleka vyhnul. Celou rostlinu pokrývají chloupky, tzv. žahavé trichomy, což jsou drobné protáhlé útvary
zakončené hrotem.
Když se kopřivy dotkneme, hrot se ulomí a způsobí v kůži mikroskopickou ranku, do které „proteče“ z
rostliny směs látek, vyvolávající svědění a zarudnutí. Tuto směs tvoří tři látky: za podráždění kůže
zodpovídá histamin, nepříjemné pálení způsobuje acetylcholin a účinnost obou zvyšuje serotonin.

42

Zdroj: Urks, I. J. Dětské písničky [hudebnina]. Praha: Supraphon 1970.
PROCHÁZKA, L. Proč kopřiva pálí. GREEN – časopis českého svazu greenkeeperů [online]. 27. 2. 2014 [cit. 28. 4. 2020].
Dostupný z WWW: <http://casopis-green.cz/articles/view/2611-proc-kopriva-pali>
43
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Histamin se vyskytuje v menší míře ve všech našich tkáních a ovlivňuje kontrakci hladkých svalů,
propustnost kapilár, funkci srdce a centrální nervové soustavy. Acetylcholin funguje u mnoha živočichů
včetně člověka jako přenašeč vzruchů v nervové soustavě (porucha acetylcholinových drah v mozku je
natolik významná, že může způsobit mimo jiné Alzheimerovu chorobu). Serotonin se pak běžně
vyskytuje v krevních destičkách i v centrálním nervovém systému, kde rovněž funguje jako významný
přenašeč vzruchů. Zmíněné složení je obvyklé u nejrozšířenějšího zástupce rodu – kopřivy dvoudomé, u
jiných druhů se poměr látek může lišit.
3.8.2 Téma č. 2 Sběr a využití kopřiv – 50 min
Děti nasbírají kopřivy. Ve výluhu z kopřiv obarví látku a uvaří kopřivovou polévku.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)












vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
rozvoj jemné motoriky
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
posilování ohleduplného chování a kooperativních dovedností
osvojení si poznatků o prostředí, v němž žije, a základních pojmů
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu

Výstupy
Dítě






najde v přírodě kopřivy
použije kopřivy pro obarvení látky
použije kopřivy pro výrobu polévky
použije nůž pro krájení brambor
ochutná vyrobenou polévku

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:






kompetence k učení – dítě záměrně pozoruje a smysly poznává vlastnosti předmětů, objevuje
a prožívá aha-efekt při praktických pracovních činnostech, zvládá jemnou motoriku a
koordinaci ruky a oka
kompetence k řešení problémů – dítě se orientuje v prostoru, objevuje a učí se vlastní
zkušeností, postupuje cestou pokus-omyl, ověřuje si prakticky konkrétní pracovní postupy
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, rozumí pokynům, vhodně
slovně reaguje
kompetence sociální a personální – dítě dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce, raduje se
z toho, co společně s druhými dokázalo
kompetence činnostní a občanské – dítě dbá na své bezpečí, osvojuje si bezpečné a šetrné
zacházení s pomůckami a materiály, zažívá přínos vlastního úsilí pro sebe i ostatní, získává
povědomí o možnostech využití přírodních zdrojů
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Aktivita č. 1 Trhání kopřiv (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v zahradě. Děti sbírají kopřivy pro další využití.
Metody
pracovní činnosti, prožitková
Pomůcky
nůžky, rukavice, taška či košík
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme se v pohádce dozvěděli, že kopřivami můžeme obarvit látku nebo z nich uvařit
polévku. Dnes si to vyzkoušíme. Nejprve ale musíme kopřivy natrhat. Máte nějaký nápad, kde bychom
je mohli najít?
Děti na zahradě či v blízké přírodě hledají kopřivy. Větší množství kopřiv nastříhají a odnesou do školky.
K trhání mohou na ochranu rukou použít místo rukavic například igelitové sáčky.
Aktivita č. 2 Barvení kopřivou (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti stříhají kopřivy do hrnce a následně ve
výluhu barví čtverečky hedvábí.
Metody
pracovní činnosti, prožitková
Pomůcky
čtverečky hedvábí, starý kastrol na barvení, vařečka (stará, vhodná na barvení a už ne do jídla), lavor,
sušák či šňůra
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Natrhanými kopřivami teď obarvíme čtverečky látky.
Listy kopřiv děti nastříhají do hrnce. Je potřeba je vařit delší dobu (až 2 hodiny). Až se z kopřiv vyluhuje
barva, paní učitelka hrnec odstaví z vařiče. Děti do výluhu vloží čtverečky hedvábí (20 x 20 cm) a nechají
je obarvit. Obarvené čtverečky paní učitelka postupně vytahuje a děti si je perou ve vodě (příp. ve vodě
s octem k ustálení barvy). Z vypraného hedvábí vymačkají vodu a čtverečky pověsí k sušení.
Pozn. Barvu lze zdůraznit přidáním skalice zelené (pozor, jen na špičku nože). K barvení lze využít i
sušené kopřivy.
Aktivita č. 3 Kopřivová polévka (20 min)
Forma a bližší popis realizace
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Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti stříhají kopřivy, krájí brambory
a s pomocí pedagoga vyrábí kopřivovou polévku. Polévku následně ochutnají.
Metody
pracovní činnosti, nácvik pracovních dovedností, prožitek
Pomůcky
kastrol, tyčový mixér, brambory, cibule, olej, kopřivy, pepř, sůl, smetana, vařečka, hrníčky, prkýnko,
příborový nůž
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Než se z kopřiv vyluhuje barva, uvaříme si kopřivovou polévku.
Děti nejprve kopřivy pořádně operou. Potom oloupou cibuli a nakrájí brambory na kostičky. Do hrnce
s osmaženou cibulkou (smaží paní učitelka) přidají brambory a nastříhají kopřivu. Pod dohledem přidají
také sůl, pepř a vodu. Po uvaření paní učitelka směs rozmixuje a přidá smetanu. Polévku lze pít
z hrníčku.
3.8.3 Téma č. 2 Výroba kopřivového panáčka – 35 min
Hrou na kopřivovou honičku si děti znovu přiblíží probírané téma. Z obarvených látek si pak vyrobí
kopřivového panáčka.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)











rozvoj pohybových schopností a zdokonalování hrubé motoriky
rozvoj jemné motoriky, koordinace ruka-oko
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj vnímání, naslouchání, porozumění i vyjadřování
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj řeči a paměti
rozvoj zájmu o různé podoby jazyka a sdělení
rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou

Výstupy
Dítě




si vybaví téma programu díky pohybové hře
procvičí si hrubou motoriku
použije kopřivou obarvenou látku pro tvoření

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:


kompetence k učení – dítě si vědomě zapamatuje a vybaví krátký rytmický text, upevňuje si
znalosti opakováním, osvojuje si nové poznatky v praktických činnostech, zdokonaluje své
pohybové dovednosti (koordinace a rozsah pohybu, manipulační činnost s nástroji a
materiálem), raduje se z toho, co samo dokázalo
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kompetence k řešení problémů – dítě se orientuje v prostoru, osvojuje si nová funkční řešení,
zapojuje představivost, situace řeší samostatně s využitím nápodoby a opakování
kompetence komunikativní – dítě komunikuje v běžné situaci, reprodukuje zpaměti krátký
text, vhodně slovně reaguje, vyjádří své prožitky verbální či neverbální formou
kompetence sociální a personální – dítě vnímá potřeby druhých, spolupracuje s ostatními,
dodržuje pravidla her a jiných činností, napodobuje modely mezilidských vztahů (rozloučení)
kompetence činnostní a občanské – dítě dbá na své bezpečí, utváří si představu o přirozené
změně dění kolem něj, získává povědomí o další využitelnosti toho, co vytvoří, a o vlivu svého
chování na okolí

Aktivita č. 1 Kopřivová honička (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hrají pohybovou hru motivovanou
kopřivou.
Metody
pohybová hra
Pomůcky
text básničky
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Včera jsme si povídali o kopřivě. Naučím vás teď kopřivovou honičku.
Paní učitelka nejprve naučí děti básničku o kopřivě. Všechny děti pak říkají první část: „Kopřivo, kopřivo,
stojíš trochu nakřivo. Stoupni si rovně.“ Dítě představující kopřivu říká druhou část: „Co je ti po mně?
Já se tu jen válím, koho chci, tak spálím.“ Jakmile domluví, tak honí ostatní děti. Koho se dotkne, ten
znehybní. Oživí se v dalším kole.
Text ve hře pochází z písničky „Hubatá kopřiva“44.
Aktivita č. 2 Výroba kopřivového panáčka (15 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá s celou skupinou v místnosti. Každé dítě si vyrábí svého kopřivového panáčka
z obarveného hedvábí a makovice.
Metody
pracovní činnosti, tvoření
Pomůcky
makovičky, provázek, nůžky, černý fix, obarvené hedvábí

44

Zdroj: Němec, L. Čím voní jaro: pásmo písniček s klavírem [hudebnina]. Brno: NELA, 1998.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Vzpomínáte si, jak jsme si kopřivou obarvili čtverečky hedvábí? Využijeme je pro výrobu
kopřivových panáčků.
Každé dítě si vybere makovičku, ze které vznikne hlava panáčka. Z obarvené a usušené látky vyrobí šaty
tak, že je převážou provázkem pod hlavičkou. Konce provázku mohou zůstat delší a představovat ruce.
Fixem lze dokreslit obličej.
Aktivita č. 3 Rozloučení s trpaslíkem (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti se rozloučí s trpaslíkem.
Metody
Dramatizace
Pomůcky
keramický trpaslík, maňásek, hnědá gáza
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: Je na čase se rozloučit s trpaslíkem.
Trpaslík dětem poděkuje, že mu ukázaly, jak je kopřiva užitečná a zajímavá. Pokud je toto poslední
setkání dětí s trpaslíkem, poděkuje jim za krásně prožitý rok na zahradě školky. Už ho ale svrbí nohy, a
tak vyrazí zase o kus dál. Popřeje dětem, ať se jim ve školce dobře daří a ať i bez něj dál zkoumají
zahradu. Třeba by si v dalším roce mohly řepu, brambory nebo bylinky na zahradě samy vypěstovat.
Trpaslík začne zívat, už se mu chce zase spát, rozloučí se – paní učitelka schová maňáska a odkryje
hliněného zahradního trpaslíka.
3.8.4 Téma č. 4 Reflexe – 15 min
Tato část slouží k upevnění poznatků, dovedností i postojů, které děti v průběhu programu získaly. Děti
si vybavují činnosti, které v programu zažily, hodnotí je, vyjadřují své názory.
Dílčí vzdělávací cíle (dle RVP)










rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
rozvoj slovně-logického myšlení, paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k učení
vytváření prosociálních postojů (tolerance a respektu)
rozvoj schopnosti ovlivňovat vlastní situaci
upevňování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou
poznávání sebe sama

Výstup
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Dítě



si vybaví činnosti, které během programu dělalo
posoudí, jak se mu aktivity líbily, a ohodnotí je

Téma vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:




kompetence k učení – dítě vědomě postřehuje a záměrně si vybavuje vlastní zkušenost, rozumí
jevům a dějům, kterých se účastní, hodnotí získanou zkušenost, prožívá radost ze zvládnutého
a poznaného
kompetence komunikativní – dítě rozvíjí produktivní jazykové dovednosti, popisuje a
komentuje své zážitky a pocity, vyjadřuje vlastní názor s využitím nabízených
prostředků/symbolů
kompetence sociální a personální – dítě rozumí tomu, že názory druhých se různí, dodržuje
pravidla her a jiných činností

Aktivita č. 1 Reflexe v kruhu (10 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti si vybavují, co v programu zažily.
Metody
rozhovor v kruhu
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení: S trpaslíkem a kopřivou jsme toho hodně zažili. Vzpomenete si, co všechno jsme dělali?
Děti sedí i s paní učitelkou v kruhu na koberci. Odpovídají postupně (v kruhu koluje předmět, mluví ten,
kdo jej drží) nebo tak, jak dostávají nápady. Paní učitelka do středu kruhu pokládá předměty
symbolizující činnosti, které děti zmíní. Může také doplnit činnosti, na které si děti nevzpomněly.
Pokud děti udrží pozornost, pokračuje paní učitelka otázkou: Co jsme se u toho naučili?
Aktivita č. 2 Společné hodnocení (5 min)
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá hromadně s celou skupinou v místnosti. Děti hodnotí části programu.
Metody
hodnocení pomocí žetonů, rozhovor
Pomůcky
předměty symbolizující jednotlivé aktivity, žetony
Podrobně rozpracovaný obsah
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Uvedení: Je možné, že některou z těch činností jste dělali raději než jiné. Teď zhodnotíme, jak se vám
činnosti líbily.
Děti sedí v kruhu. Uprostřed kruhu jsou poležené předměty symbolizující aktivity, které děti v rámci
programu dělaly a zmínily v závěrečné reflexi. Každé dítě dostane 1–3 žetony. Žetony umístí
k činnostem, které se mu v programu nejvíce líbily (dělalo je nejraději, nejvíce si je užilo). Poté, co
žetony všichni umístí, paní učitelka spolu s dětmi zhodnotí, které činnosti se dětem líbily nejvíce.
Mohou si popovídat o tom, proč tyto činnosti vybraly, a naopak proč jiné mají žetonů málo.
Pozn. Náměty na další aktivity k tematickému bloku:
Vaření kopřivového čaje
Natrhané čerstvé či sušené listy kopřiv vložíme do hrnce a zalijeme vroucí vodou. Necháme cca 10 minut
vyluhovat. Děti mohou čaj ochutnat jak neslazený, tak ochucený medem a citronem.
Výroba ručního papíru s kopřivou
Staré noviny s dětmi natrháme na malé kousky a vložíme do lavoru s vodou. V lavoru je necháme do
druhého dne rozmočit a ve vodě následně dále rozmělníme. V případě potřeby můžeme pro dosažení
jemnější hmoty použít mixér. Do vzniklé hmoty přidáme na kousky natrhané lístky kopřiv (zvadlé
nepálí). Papírovou hmotu nabíráme na placaté síto a ještě ponořené do vody rozprostřeme do tenké,
ale kompaktní vrstvy. Síto zvedneme nad vodu a pomocí houbičky vymačkáme přebytečnou vodu. Papír
vyklopíme na noviny a necháme uschnout.
Vyrobený papír mohou děti využít třeba pro přání rodičům.
Recepty s kopřivou najdete na mnoha webových stránkách. Například na www.jimejinak.cz.45

4 Příloha č. 1 Soubor materiálů pro realizaci programu

45

Zdravé recepty kopřiva. Jíme jinak – zdravé recepty a životní styl [online]. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z WWW:
<https://www.jimejinak.cz/kategorie/recepty/stitky/kopriva/>
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Pracovní list č. 1 (Kapitola 3. 6, Metodický blok č. 6, Téma č. 1, Aktivita č. 3) – k tisku

Autorka obrázků: Pavlína Veselá, Lipka
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Pracovní list č. 1 – obrázek k rozstříhání (Kapitola 3. 6, Metodický blok č. 6, Téma č. 1, Aktivita č. 3) –
k tisku

Autorka obrázků: Pavlína Veselá, Lipka
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5 Příloha č. 2 Soubor metodických materiálů
Recept na sušenky (Kapitola 5.3, Metodický blok č. 5, Téma č. 2, Aktivita č. 1)
Suroviny:
•
•
•
•
•
•

1 hrnek vlastnoručně namletých ovesných vloček
1,5 hrnku mouky (0,5 hrnku namleté špaldové mouky a 1 hrnek hladké mouky)
med dle chuti, asi 4 polévkové lžíce
1 hrnek nakrájených vlašských ořechů, jablek a slunečnicových semínek
125 g másla
1/2 lžičky prášku do pečiva nebo jedlé sody

Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

Ve velké míse smíchejte vločky, prosátou mouku, ořechy, jablka, semínka a prášek do pečiva.
V malém hrnci rozehřejte máslo spolu s medem.
Máslovou směs nalijte k suché vločkové směsi, dobře promíchejte.
Rozehřejte troubu na 150°C.
Vlhkýma rukama tvarujte malé hrudky, pokládejte je na vymazaný nebo pečicím papírem
vyložený plech a rozmáčkněte na placičky.
6. Pečte 10 minut do zlatohněda.
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6 Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
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7 Příloha č. 4 Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
S koordinátorkou z portálu RVP.CZ je Lipka domluvena, že po schválení programu a metodiky bude
veškeré výstupy prezentovat přes modul EMA, tedy odkazem na stránky Lipky, kde budou materiály
taktéž ke stažení.
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