Programy environmentální výchovy pro mateřské školy

PŘÍRODA A ROČNÍ OBDOBÍ

Programy environmentální výchovy pro mateřské školy vytvořila Daniela
Budajová v rámci své bakalářské práce „Posilování vztahu k přírodě u dětí v
mateřské škole prostřednictvím celoročního souboru aktivit“, kterou úspěšně
obhájila v roce 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem.
Bakalářská práce se zabývá tvorbou a realizací výchovně-vzdělávacích plánů v
rámci environmentální výchovy u dětí předškolního věku. Teoretická část je
zaměřena na význam environmentální výchovy, na její pojetí v mateřských
školách a v Rámcovém vzdělávacím programu. Dále jsou zde popsány rizika,
bezpečnost i metodologie této výchovy v mateřské škole. Náplní praktické části
je představení tematických plánů a zjištění jejich účinnosti při výchovněvzdělávacím procesu.
Programy environmentální výchovy jsou určeny všem pedagogům, kteří hledají
inspiraci pro poutavé vyučování témat spojených s ochranou přírody. Programy
jsou volně šiřitelné.
Programy environmentální výchovy vydala Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR, RP Správa CHKO České středohoří v rámci projektu LIFE16 NAT/CZ/000639
financovaného Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí. Za obsah
odpovídá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
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BROOKS, Felicity a kol. Velká dětská encyklopedie.
ČÍŽKOVÁ, Věra, Lenka Bradáčková. Přehledy živé přírody, rostliny a živočichové.
ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk Martinec. Přírodopis 1, zoologie.
ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk Matinec. Přírodopis 1, botanika.
DACKEVIČ, Viktor. Barevné ploutvičky.
Encyklopedie pro chytré děti: s odkazy na internetové stránky, Praha: Svojtka & Co.
FELIX, Jiří a kol. Atlas zvířat.
KLÍMOVÁ, Eva. Obrázková encyklopedie Země
LUKEŠOVÁ, Milena. Velká obrázková knížka o zvířatech.
Oxfordská školní encyklopedie Živá příroda [zvířata, rostliny a lidské tělo], Praha:
Svojtka a Vašut
• První encyklopedie – Svět kolem nás, Praha: Svojtka & Co.
• Tajemství Země, Praha: Reader's Digest Výběr
• WATSONOVÁ, Carol. Moje první encyklopedie
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Čas podzimu a přípravy na zimu
Tematický plán „Čas podzimu a přípravy na zimu“ je zaměřený na období podzimu.
Realizace probíhá v rámci jednoho pracovního týdne v mateřské škole (pět pracovních
dní).
Cíle:
1) Děti umí dělit části přírody na živé a neživé.
2) Děti dokáží popsat složení rostlinného těla (kořen, stonek/kmen, větve, listy,
květy).

3) Děti zvládnou dělení živočichů na savce, ptáky a hmyz.
4) Děti dokáží zazimovat některé rostliny pomocí listí, kartonu a chvojí.
5) Děti zvládnou pomoci ptákům správným přikrmováním.

Pondělí – den první
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka rozloží dětem na stolečky encyklopedie,
knihy o zvířatech, rostlinách, vesmíru, horninách a
minerálech. Knihy, ve kterých jsou znázorněna různá
skupenství vody.

Činnost dětí a očekávané odpovědi
Děti sedí u stolečků a jednotlivě nebo ve
skupinách si prohlíží knihy.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi:
1) „Kdo mi poví, co jste všechno v knihách viděli?“

„Zvířátka, kytičky, planety, sopky, vodu, … “

2) „Správně a kdo z vás by věděl, jak se tomu všemu říká?“

„Příroda!“

Komentáře, poznámky,
organizace, pomůcky
Knihy.

Společná část dětí, organizovaná v
kruhu na koberci.
Ukázka obrázků z encyklopedií a
dalších knih.

3) „Přírodu kolem nás tvoří všechny rostliny, zvířata, lidé, ale
i všechny řeky, jezera, písek, skály nebo třeba vzduch a
slunce.“
4) „A my tu přírodu, děti, můžeme dělit do dvou velkých
oblastí. Na živou a neživou. Do živé přírody patří všechny
rostliny, zvířata a lidé. A víte proč zrovna do živé přírody?“ Možnost dvojí odpovědi dětí – ano nebo ne.

pokud děti odpoví „Ne“, učitel pokračuje takto:
„Protože ke svému životu potřebují výživu, vodu,
vzduch a teplo.“

pokud děti odpoví „Ano“, učitel se zeptá na důvod.
„Potřebují k životu vodu, teplo, vzduch a živiny.“
5) „Do neživé přírody patří písek, kameny, skály, řeky,
vzduch, protože ty nerostou a nejsou živé.“
6) „Děti a je naše příroda po celý rok stejná nebo se během
roku mění?“
7) „Správně. Během roku se nám totiž střídají roční období.
víte, která to jsou?“
9.15 – 9.30 Učitelka rozdělí děti na mladší a starší (v heterogenní třídě)
nebo děti na skupinky (v homogenní třídě).

„Mění.“

„Jaro, léto, podzim, zima.“

Vhodné ukázat na obrázcích rozdíl
mezi ročními obdobími.
Rozdílné činnosti pro děti,
individuální nebo skupinová práce
dětí.

Činnosti v heterogenní třídě: starší děti
Pracovní listy Živá a neživá příroda,
vypracovávají pracovní list Živá a neživá příroda; pastelky.
mladší děti pracovní list Příroda.

V herně jsou vytvořeny centra:
1)
skládání obrázků z víček na formát A2
(grafomotorické cvičení)
2)
hra pexesa
3)
prohlížení knih

Předkreslené obrázky stromů,
mraku, slunce (viz příloha III.).
Obrázky zvířat.
Knihy z předchozí motivační části.

Děti se postupně střídají. Nejdříve jdou k
vypracování pracovních listů starší děti, mladší
jsou v centrech.
Činnosti v homogenní třídě:
děti vykonávají stejné aktivity, jako ve třídě
heterogenní s tím rozdílem, že se střídají po
skupinách, které se vytvořily na začátku.
9.30 – 9.35 Fixace: Učitelka pokládá otázky/úkoly, pokud děti neodpoví
správně, správnou odpověď jim řekne.
1) „Co vše patří do přírody?“
2) „Jak dělíme přírodu?“
3) „Co patří do živé přírody?“
4) „Co patří do přírody neživé?“
5) „Vyjmenujte roční období.“

„Rostliny, zvířata, lidé, řeka, skála, …“
„Na živou a neživou.“
„Rostliny, zvířata, lidé.“
„Skála, řeka, kameny, vzduch, slunce, …“
„Jaro, léto, podzim, zima.“

Děti by si měly samy rozhodnout,
zda chtějí jít nejdříve vypracovávat
pracovní list nebo plnit úkol
v centru.

Živá a neživá příroda
Pracovní list
Víte, co vše patří do živé přírody? Zakroužkuj zelenou pastelkou. Naopak
vše, co patří do přírody neživé, zakroužkuj pastelkou červenou.
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Živá a neživá příroda
Pracovní list
Vybarvi vše, co se skrývá pod slovem příroda.
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Úterý – den druhý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka připraví dětem na stolečky knihy s
rostlinami (atlasy, herbáře, encyklopedie) nebo
obrázky rostlin.

Činnost dětí a očekávané odpovědi

Komentáře, poznámky,
organizace, pomůcky
Děti sedí u stolečků, jednotlivě nebo ve skupinách si Knihy, obrázky.
prohlíží připravený materiál.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi.

Společná část, organizovaná na
koberci v kruhu.

1) „Teď jste si u stolečků prohlížely nějaké knihy. O
čem si tedy myslíte, že si budeme dnes povídat?“

„O kytkách, stromech.“

2) „Rostlina ke svému životu potřebuje teplo, světlo,
vzduch, vodu a půdu. Řadíme je tedy do přírody
živé nebo neživé?“

„Do živé přírody.“

3) „Rostliny dělíme na stromy, keře a květiny. A my si
teď, řekneme a na obrázcích si ukážeme, z čeho se
skládají.

„Z kořenů, kmenu, větví, jehličí, listů, květů, plodů.“ Pomocí obrázků učitelka ukazuje
části rostlin, děti je popisují.

Stromy se skládají z … (ukázat na část kořenů), z …
(ukázat na kmen). Potom má každý strom … (ukázat na
větve) a na nich mají některé stromy … .

„Z kořenů, stonku, listů, květů.“

Květiny to mají podobné. Ty se skládají z … (ukázat na
část kořenů), z … (ukázat na stonek). Na stonku mívají
… (ukázat na obrázek listů) a na závěr z … (ukázat na
květy).

Možná odpověď od dětí je „Ano.“ nebo „Ne.“

4) „A jak si děti myslíte, že je to s rostlinami na
podzim? Musí se některé rostliny zazimovat?“
• Pokud děti odpoví, že ano, učitelka se jich zeptá,
jaké s tím mají zkušenosti.
• Pokud děti odpoví, že ne: „Některé rostliny se
potřebují zazimovat také, právě proto, aby na jaře
mohly začít opět růst a kvést. A protože se neumí
zazimovat samy, je důležité, abychom jim pomohly.
Rostliny na zahradě zazimujeme tak, že je
zastřihneme a dáme okolo nich chvojí, listy,
kartony. Něco, co k nim nepropustí velké množství
vody. Ta by rostlinám mohla totiž v zimě ublížit
svým zamrznutím. Někde se můžeme setkat s tím,
že v parku se zazimují stejným způsobem mladé
stromy. Doma zazimujeme některé rostliny tak, že
je zastříháme a dáme do místnosti, kde je chlad.
Některé rostliny potřebují i tmu.“
9.15 – 9.30 Rozdělení dětí na dvě skupiny.
První skupina pomocí víček nebo podzimních
přírodnin sestavuje jednotlivě nebo skupinově
obrazy rostlin a stromů.

Víčka, plody podzim.

Druhá skupina se spoluprací pokouší poskládat
Puzzle.
puzzle (obrázky rostliny, stromů a keřů, zazimované
rostliny).
Skupiny se po splnění úkolu prostřídají.
9.30 – 9.35 Fixace: Učitelka si s dětmi zopakuje části rostlin.
Hra „Pravda x lež“ (učitelka říká tvrzení, kdy některá
jsou správná některá nikoliv). Učitelka sleduje reakci
dětí, byla správná či špatná.

1)
2)
3)
4)

Žádné rostliny nepotřebují zazimovat.
Rostliny přikrýváme peřinami.
Rostliny přikrýváme listím, chvojím či kartonem.
Některé pokojové rostliny dáváme do chladu a do
stínu.
5) Rostliny se dokáží zazimovat samy.
6) Rostlinám musíme se zazimováním pomoci

Skupinová organizace.
Pokud je odpověď správná, děti zatleskají, pokud je
odpověď špatná, přikryjí si obličej dlaněmi.
Správné reakce dětí:
1) ruce před obličej
2) ruce před obličej
3) zatleskání
4) zatleskání
5) ruce před obličej
6) zatleskání

Středa – den třetí
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

Komentáře, poznámky,
organizace, pomůcky
8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka připraví dětem na stolečky knihy se Děti sedí u stolečků, jednotlivě nebo ve skupinách si Knihy, obrázky
zvířaty (atlasy, encyklopedie) nebo obrázky zvířat.
prohlíží připravený materiál.
9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi.

Společná část, organizovaná na
koberci v kruhu.

1) „Co všechno jste v knihách na stolečků viděli?“

Děti budou vyjmenovávat různá zvířata.

2) „A jakým společným názvem byste to nazvaly? Co
je pes, kočka, ryba, pták?“

„Zvířata.“

3) „Správně. Dnes si budeme povídat o zvířatech.
Zvířata dělíme na savce, ptáky, plazy, obojživelníky,
ryby a hmyz. Já vám teď budu ukazovat obrázky a
vy budete hádat, kam bychom je zařadily.“
Postupná ukázka obrázků:
- kočka domácí
- zajíc polní
- prase divoké
- holub domácí
- kachna divoká
- užovka obojková
- ještěrka zelená
- rosnička zelená
- skokan skřehotavý
- kapr obecný
- štika obecná
- včela medonosná
- otakárek fenyklový

Obrázky

„Savec.“
„Savec.“
„Savec.“
„Pták.“
„Pták.“
„Plaz.“
„Plaz.“
„Obojživelník.“
„Obojživelník.“
„Ryba.“
„Ryba.“
„Hmyz.“
„Hmyz.“

4) „Na podzim někteří ptáci odlétají do teplých krajin. „Dáme jim potraviny do krmelce nebo krmítka.“
Savci a ptáci, kteří zůstávají v našem kraji, se ukládají k
zimnímu spánku nebo zimu přežívají. Musí jim proto
narůst hustší a teplejší srst nebo peří, aby je chránilo
před nepříznivým počasím. Zvířata, která se ukládají k
zimnímu spánku. Na podzim se vykrmí, najdou si
vhodný úkryt a celou zimu prospí. Zvířata, která zimu
nepřespávají, si shromažďují zásoby potravy. Jak
můžete vy v zimě pomoci savcům a ptákům, kteří zimu
neprospí nebo neodlétají?“
5) „Ptákům můžeme poskytnout potravu i tím, že jim
na ovocných stromech necháme nějaké plody. Vodu
jim můžeme zajistit tím, že na zahradu dáme napajedlo
nebo mělkou misku s vodou. Samozřejmě můžeme
zavěsit i krmítka, ale zatím do nich potravu nedáváme.
To odložíme až na období zimy.“
9.15 – 9.30 Učitelka rozdělí děti na mladší a starší (v heterogenní
třídě) nebo děti na skupinky (v homogenní třídě).

V heterogenní třídě budou starší děti vypracovávat Pracovní list Dělení zvířátek,
individuálně pracovní list Dělení zvířátek. Následně pastelky.
proběhne společná kontrola pracovních listů dětmi a
učitelkou.
Mladší děti dostanou kartičky savců, ptáků a hmyzu.
Společnou prací je rozdělí do tří příslušných obručí.
Učitelka zhodnotí správnost.

9.30 – 9.35 Fixace: Učitelka zkontroluje získané znalosti pomocí
otázek.
1) „Děti, na jaké druhy dělíme zvířata?“
2) „Kam se někteří ptáci na podzim stěhují?“
3) „Spí všechny zvířata přes zimu?“
4) „Jak můžeme pomoci ptákům s přezimováním?“

„Na savce, ptáky, plazi, obojživelníky, hmyz a ryby.“
„Do teplých krajin.“
„Ne“
„Necháme jim ovoce na stromě, připravíme jim
napajedlo, misku a krmítko.“

Obrázky zvířat, tři obruče.

Dělení zvířátek
Pracovní list
Zvířátka dělíme do různých skupin a tvým úkolem je zakroužkovat
červenou pastelkou všechny savce, modrou pastelkou ptáky a hnědou
pastelkou hmyz. Víš jak se jmenují?

Čtvrtek – den čtvrtý
•

V tento den mají učitelky dvojí možnost výběru realizace tohoto dne. První možností je, že
do mateřské školy pozvou ornitologa nebo myslivce. Ti dětem připraví krátkou přednášku o
zvířatech s důrazem na jejich chování v období podzimu, a co pro ně mohou děti udělat.
Druhou možností je využití následujícího metodického postupu.

Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka pustí dětem zpěv ptáků.

Děti se po svačině položí nebo posadí na koberec a
poslouchají.

Provádí se skupinově na koberci
za využití rádia, zvuku ptáků na
CD nebo z internetu.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi.
Učitelka zhodnotí, zda si děti zapamatovaly hodně,
případně je pochválí.
1) „Co jste teď poslouchali?“

„Zvuky ptáků.“

2) „Správně. Pamatujete si děti, co jsme si včera o
ptácích povídaly?“

„Ano.“

3) „A my si ještě dnes společně povíme něco o
přikrmování ptáků. Donesla jsem vám ukázat, jak
taková krmítka mohou vypadat.“ Učitelka by měla
popsat, z čeho krmítka jsou.
4) „Myslíte si, že je na každém krmítku velmi důležitá
střecha?“

Ukázka vyrobených krmítek,
obrázků z výukových materiálů
MŠ, obrázky z výukových
tabletů (pokud MŠ vlastní) a
internetu.
„Ano.“

5) „Ano, střecha je na krmítku nejdůležitější, protože
chrání potravu před sněhem a vlhkem.“
6) „Co všechno můžeme ptákům do krmítka dát?“
7) „Správně. Ale ne všichni ptáci mají rádi to samé.
Například vodní ptáci – kteří to jsou? Ti mají
nejraději odřezky zeleniny. Víte, proč by se jim
správně nemělo dávat pečivo a další lidská
potrava? Protože by jim mohlo způsobit zažívací
obtíže nebo zranění uvnitř krku (jícnu). Dravci mají
nejraději zbytky masa. Víte, které ptáky řadíme
mezi dravce?“ Pokud je odpověď ano, necháme
děti druhy vyjmenovat. Pokud je odpověď ne,
vyjmenujeme jim druhy jako je například orel,
sokol, káně, jestřáb.
8) „Co si myslíte, že budou mít nejraději kosi a
vrabci?“

9.15 – 9.30

9) „Kosi mají nejraději semínka, ale i třeba jablka.
Vrabci semínka, to jste řekli správně.“
„Já mám pro vás teď u stolečků připravená krmítka s
ptáčky. Co kdybyste si do krmítka nalepily pár semínek
a udělaly si vlastní obrázek toho, jak by správné
krmítko mělo vypadat?“

„Semínka, lůj.“

„Kachny, labutě.“

Pokud děti nevědí, učitelka
prozradí (kachny, labutě,
rackové a další).

Možná dvojí odpověď dětí: „Ano.“ nebo „Ne.“

„Semínka.“

Úkolem dětí je vybarvit ptáčky a krmítko. Poté, do
spodní části, nalepí lepidlem semínka. Obrázek si
můžou dokreslit například padajícími listy.

Organizace u stolečků. Děti
dostanou vytisknuté krmítko
pro ptáčky, lepidlo, semínka,
pastelky.

Krmítko pro ptáčky

Pátek – den pátý
• V tento den se učitelka s dětmi zaměří na to, co vše se s dětmi za uplynulý týden naučily,
jaké děti získaly nové poznatky, jak si je zapamatovaly.
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem připraví veškeré knihy,
které měly děti během týdne k dispozici.

Děti si prohlížejí knihy, debatují nad nimi.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi
(shrnutí celého týdne).
1) „O čem jsme si, celý týden společně
povídali?“

Komentáře, poznámky,
organizace, pomůcky
Organizace u stolečků, kde si
prohlíží knihy.
Společná část dětí, organizovaná
v kruhu na koberci.

„Tento týden jsme si povídali o živé a neživé
přírodě, o zazimování rostlin, o dělení zvířat. O tom,
jak se zvířata připravují na zimu, o odletu některých
ptáků do teplých krajin, o tom, jak můžeme ptákům
v zimě pomoci.“

Pokud si děti nemohou
vzpomenout, učitelka je k
jednotlivým tématům navede.

2) „Správně. A teď si společně povíme, co
„Na živou a neživou.“
všechno jste se za tento týden dozvěděli. Kdo
z vás mi prozradí, jak dělíme přírodu?“
3) „Co všechno řadíme do živé přírody a proč?“

„Zvířata, rostliny, lidi. A řadíme je sem, protože ke
svému životu potřebují teplo, světlo, vzduch, vodu a
živiny.“

4) „Z jakých částí se skládají rostliny?“

„Z kořenů, stonku (kmene), listů (větví), květu.“

Vhodná ukázka obrázků.

5) „Mám tady pro vás ukázky obrázků. Dokážete Děti se pokouší u zvířete určit správný druh.
správně říci, jestli je zvíře na obrázku savec,
pták nebo hmyz?“ (učitelka ukazuje obrázky).
Po ukázce si učitelka s dětmi zahraje hru „Na
pravdu a lež“. Pokud je tvrzení pravdivé, děti
zatleskají a pokud je tvrzení lež, zakryjí si
dlaněmi oči. Učitelka bude dětem říkat
následující tvrzení:

9.15 – 9.30

9.30 – 9.35

• „Všechna zvířata se ukládají k zimnímu
spánku.“
• „Někteří ptáci odlétají na podzim do teplých
krajin.“
• „Zvířatům roste na podzim hustší a teplejší
srst.“
• „Ptákům můžeme na zahradě připravit krmítka
a napajedla.“
• „Rostliny se dokáží samy zazimovat.“
• „Rostliny venku zazimujeme suchým listím,
kartonem a chvojím.“
• „Některé pokojové rostliny schováme do tmy
a zimy.“
Učitelka dá dětem na výběr činnosti, které
doprovázely tento tematický plán grafomotorické cvičení (skládání obrázků z víček
od PET lahví), pexeso, tvorba rostlin pomocí
přírodnin, krmítka s ptáčky (výtvarná činnost).

Lež, děti si zakryjí oči.

Zhodnocení tematického plánu a činnosti dětí.

Zhodnocení tématu, co se dětem líbilo či nelíbilo.

Pravda, zatleskání.
Pravda, zatleskání.
Pravda, zatleskání.
Lež, děti si zakryjí oči.
Pravda, zatleskání.
Pravda, zatleskání.
Děti si vyberou činnost podle zájmu.

Individuální či skupinová forma
činností. Víčka od PET lahví,
obrázky na grafomotoriku,
pexeso, přírodniny, šablona
krmítka, lepidlo, semínka,
pastelky.

Doplňkové činnosti k podzimnímu týdnu

Výtvarné činnosti:

Frotáž listů
 Pomůcky: slabý papír, voskové barvy, listy
 Postup: List si položíme pod papír tak, aby žilky směřovaly vzhůru,
následně voskovou barvou přejíždíme po povrchu papíru. Tím
docílíme toho, že se nám list na papír „obtiskne“.
Tisk listů za pomocí klovatiny
 Pomůcky: klovatina, štětce, čtvrtka, listy ze stromů, voskové nebo
tiskařské barvy
 Postup: Listy natřeme klovatinou a obtiskneme na čtvrtku. Po
zaschnutí klovatiny přetřeme celou čtvrtku tiskařskými (voskovými)
barvami a následně vodou vymyjeme. Tiskařská (vosková) barva se
nám z míst, na kterých byla nanesena klovatina, vymyje a tím
vznikne barevný obraz s bílými obtisky.

Doplňkové činnosti k podzimnímu týdnu

Praktické činnosti:

Výroba krmítka 1
• Pomůcky: konzerva, provázek, tavící pistole, plastová lžíce, semínka,
lůj
• Postup: Konzervu pořádně vymyjeme a oblepíme pomocí přírodního
provázku a tavící pistole. Z plastové lžíce ulomíme pouze „hlavičku“,
kterou pomocí tavicí pistole přilepíme ke konzervě bidélko. Nakonec
stačí dovnitř konzervy vložit semínka nebo vlít hmotu z
rozpuštěného loje a semínek.
Výroba krmítka 2
• Pomůcky: uzavíratelná PET láhev, plastová lžíce, semínka, provázek,
nůžky
• Postup: Do PET lahve nejdříve vyřízneme díru u uzávěru tak,
abychom do ní mohly strčit plastovou lžíci skrz na skrz (musíme dát
pozor na to, aby díra nebyla moc velká a semínka se z ní nesypaly
stále). Další dvě díry vyřízneme u dna PET láhve. Ty budou sloužit na
protažení provázku, který se poté sváže a bude sloužit k zavěšení
krmítka. Po vložení lžíce tak, aby její hlavička připomínala násypku,
nasypeme do PET láhve semínka. Zašroubujeme víčko a následně
zavěsíme dnem vzhůru.

Herbář listů
• Pomůcky: listy, noviny, knihy, papír nebo sešit, lepicí páska, propiska
nebo fix
• Postup: Venku nasbíráme barevné listy stromů, které následně
vložíme do novin a mezi knihy. Po vysušení listy přilepíme kousky
lepicí pásky na papír nebo do sešitu. K listu přidáme nakonec
popisek, z jakého stromu list je.

Doplňkové činnosti k podzimnímu týdnu

Hudební činnosti:

Děti se naučí písničku „Bude zima, bude mráz“.
Pohybové činnosti:
Jak se zvířátka přikrývají zimní peřinou
• Pravidla: Učitelka určí místo, kam si zvířátka půjdou lehnout k
zimnímu spánku. Rozdělí děti na dvě skupiny. První skupina drží
velké bílé prostěradlo („zimní peřinu“) za okraje a chodí s ním po
třídě. Druhá skupina budou zvířátka, která lezou po čtyřech po
koberci a pod prostěradlem (jsou to ježci, brouci, jezevci, …). Učitelka
hraje na hudební nástroj píseň: Spi, Janíčku, spi. Místo slova Janíčku,
použije slova jezevče, ježku, broučku. Jakmile lezoucí děti,
představující např. ježky uslyší v písničce: „Spi, ježečku, spi…“, lehnou
si na určené místo blízko sebe a usnou zimním spánkem. Když na
určeném místě leží všechny děti, učitelka zahraje píseň Už je zima, už
je mráz, kam se ptáčku, kam schováš a děti nesoucí prostěradlo
upustí „zimní peřinu“ na spící zvířátka. Následuje krátká relaxace (na
koberec si lehnou i děti, které držely prostěradlo). Všechny zimní
spáče učitelka probudí pohlazením slunečním paprskem (maňásek –
sluníčko s paprskem).“

Doplňkové činnosti k podzimnímu týdnu

Náměty na vycházku:

Pozorování změny přírody
• Na procházce (v okolí MŠ i mimo ni) si najdeme jedno místo, které
budeme chodit pozorovat, jak se v průběhu podzimu i celého zbytku
roku mění.
Procházka s poznáváním
• „Děti s učitelkou chodí po školní zahradě (po parku, po lese), zastaví
se u různých stromů, učitelka seznámí děti se jménem stromu,
společně si popíší tvar listů, jehličí. Co vám připomíná? (srdíčko,
lidskou ruku, pilku, krátkou nebo dlouhou jehlu…). Název stromu si
děti upevňují pomocí krátkého říkadla. Například: Dub, dub, dub,
spad z něj žalud (děti si podupávají); Řízy, řízy, řízy, u bílé břízy (list
podobný pilce); Javorový list, umím z něho číst; Kaštane, kaštane,
ruka ti tak zůstane (tvar lidské ruky); Smrku, smrku, smrku nebolí tě
v krku?; Borovice, borovice, jehliček má na tisíce. Při odchodu od
stromu děti strom pohladí a pozdraví jej: Ahoj, milý kaštane… Děti
pozorují tvar kmenů, sahají si na jejich kůru, zkoušejí doskočit k
vyšším větvím (použití slov silné, slabé), pozorují tvar koruny stromu,
hledají odkryté kořeny (pojmy kořen, kmen, větve, koruna),
napodobují stromy (stoj, chodidla vrostlá do země, ruce vzpažené
nad hlavou, velká, malá koruna). Pozorují rozdíl mezi keřem a
stromem. Sbírají listy ze země. Po návratu ze zahrady uděláme z listů
v šatně výstavku, doplněnou říkadly o stromech.“
Listový drak
• Pomůcky: listy i s řapíky
• Postup: Děti hledají listy a napojují je na sebe (vždy koncem řapíku
propíchnou čepel druhého listu), jakmile bude drak dostatečně
dlouhý, rozeběhnou se a nechají listového draka vlát pomocí větru.

Doplňkové činnosti k podzimnímu týdnu

Pokusy a experimenty:

Propustnost hlíny
• Pomůcky: dvě nádoby s otvorem v dolní části, čistou hlínu, hlínu s
rostlinami (případně rostlina z květináče), konve, voda, prázdné
průhledné nádoby
• Postup: postavíme vedle sebe dvě nádoby s otvorem. Jednu
naplníme pouze hlínou, druhou hlínou s rostlinou (může nám
posloužit například rostlina z květináče z mateřské školy). Pod
vyříznutý otvor postavíme průhlednou, prázdnou nádobu. Naplníme
si dvě konve a začneme nastejno zalévat obě dvě nádoby.
Sledujeme, jak z nádoby, ve které je pouze hlína začíná ihned vytékat
kalná voda. Z nádoby, ve které jsou rostliny, začne vytékat voda
přefiltrovaná, a až po nějaké době.
• Vysvětlení: vodu v nádobě s rostlinami ihned pohlcují kořeny rostliny
a začínají ji napájet, zbytek vody kořeny přefiltrují. Vodu v nádobě,
kde je pouze hlína, nemá co zadržet ani pročistit, takže nám
okamžitě začne vytékat.

Zimní čas – někdo spí, někdo bdí
Tematický plán „Zimní čas – někdo spí, někdo bdí“ je zaměřený na roční
období zimy. Plán je rozpracován jako dvoutýdenní (deset pracovních
dní). Delší období dává dětem větší prostor pro zažití získaných
informací a schopností. Cílem plánu je rozvoj komunikačních
dovedností, pozornosti, grafomotoriky, hrubé motoriky, spolupráce
mezi dětmi, paměti, schopnost vyjádřit přírodu pomocí výtvarných
činností.
Cíle:
1) Děti znají pět zvířat spící zimní spánkem úplným a tři zvířata spící
spánkem částečným.
2) Děti dokáží pomoci lesním zvířatům s přikrmováním. Ví, co se do
krmelce smí dávat.
3) Děti znají pět ptáků odlétajících do teplých krajin.
4) Děti zvládnou pomoci ptákům v zimě a vyrobit jim jednoduché
krmítko.

Pondělí – den první
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka připraví dětem na stoly knihy s
obrázky zvířat a rostlin.
Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a ptá
se na otázky.

Děti si u stolečků prohlížejí knihy a obrázky.

1) „Co jste děti v knihách viděly?“

„Zvířata, rostliny.“ Případně vyjmenovávají druhy
zvířat a rostlin, které viděli.

1) „Patří zvířata a rostliny do přírody?“

„Ano.“

2) „Kdo z vás si pamatuje, do jaké přírody je řadíme?
Do přírody živé nebo neživé?“

„Do živé.“

3) „A proč zrovna do živé?“

„Protože k životu potřebují vodu, světlo, teplo a
živiny.“

4) „Pamatujete si, jak jsme si společně povídaly o
tom, jak zvířata dělíme a jak se připravují na
zimu?“

Možná dvojí odpověď dětí - ano nebo ne.

Učitelka dětem připomene dělení
zvířat (savci, ptáci, hmyz) i to, že
některá zvířata se připravují na
zimní spánek a některé rostliny se
na zimu zazimují.

První skupina vypracovává u stolečku pracovní list
podle zadání.

Pracovní list Příroda v zimě , kartičky
s obrázky zvířat, obruče, puzzle a
pexeso.

9.00 – 9.15

9.15 – 9.35

5) „A my si teď společně budeme celé dva týdny
povídat o tom, jak to rostliny, ale hlavně zvířata v
zimě dělají a taky si připomeneme, co už všechno
víme.“
Rozdělení dětí do tří skupin.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Knihy a obrázky.
Společná část dětí, organizovaná v
kruhu.

Druhá skupina dostane kartičky s obrázky zvířat a
pokouší se je rozdělit na savce, ptáky a hmyz do
příslušných obručí.
Třetí skupina skládá puzzle, obrázky, hraje pexeso
s přírodními motivy.

Pokud si děti nevzpomenou,
učitelka napoví.

Příroda v zimě
Pracovní list
Na pracovním listu vybarvi potraviny, které se nosí zvířátkům do krmelce
a krmítek. Následně pojmenuj zvířátka a zakroužkuj ta, která spí zimním
spánkem.

Úterý – den druhý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka pustí dětem po svačině k poslechu
ukolébavky.

Činnost dětí a očekávané odpovědi
Děti leží nebo sedí na koberci, podle toho, jak jim
je to příjemné. Poslouchají písně.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a
pokládá otázky.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Ukolébavky na přehrání, organizace
společně na koberci.
Organizace v kruhu na koberci se
všemi dětmi.

1) „Co jste to teď poslouchali za písničky?“

„Písně na usnutí.“ „Ukolébavky.“

2) „Kdy vám maminka s tatínkem můžou ukolébavky
pouštět?“

„Před tím, než jdeme spát“

3) „Myslíte si, že zvířatům v lese, někdo ukolébavky
zpívá?“

„Ne.“

Pokud děti nebudou vědět, učitelka
je dovede k ukolébavkám.

4) „Správně. Ale ne všechny zvířata se k zimnímu
„Medvěd.“
spánku ukládají. My si teď společně povíme, jak to u
zvířat, které se na zimní spánek připravují, chodí.
Zvířata, která se ukládají k zimnímu spánku, se
během léta a podzimu vykrmují tak, aby jim jejich
tukové zásoby vydržely na celou zimu. Najdou si
vhodný úkryt a díky tomu, že se jim zpomalí výdej
energie, který z jídla dostaly, prospí celou zimu.
Jaká zvířata si myslíte, že prospí celou zimu?“
5) „S medvědem máte děti pravdu jen na půl. Medvěd
sice usne zimním spánkem, ale probudí se dřív, než
zima skončí. A takhle podobně, jako medvěd, to má
například i veverka a bobr. Zvířata, která doopravdy
celou zimu prospí zimním spánkem je například
ježek, sysel, netopýr, mravenec a beruška.
9.15 – 9.30 „Tak děti a teď si společně zahrajeme hru na zvířátka v „Ano.“
zimě, chcete?“
Učitelka rozdělí děti na šest skupin – medvědi, veverky,
bobři, ježci, netopýři, mravenci. Vysvětlí pravidla hry,
hraje na hudební nástroj libovolnou píseň, nebo pouští
písničku z přehrávače. Má připravenou ukolébavku na
prostřídání.

9.30 – 9.35 Fixace: Formou hry, učitelka říká různé výroky. Děti
určují zda je správný, nebo lživý.
1) „Žádné zvíře se neukládá k zimnímu spánku.“
2) „Některá zvířata se probouzí ze zimního spánku
dříve.“
3) „Zvířata spí ve vhodném úkrytu.“
4) „Medvěd, veverka a bobr spí celou zimu.“
5) „Medvěd, veverka a bobr se probouzí dříve.“
6) „Ježek, mravenec, netopýr, beruška se probouzí
dříve.“
7) „Ježek, mravenec, netopýr, beruška spí celou
zimu.“

Hudební nástroj, CD přehrávač nebo
internet.

Pokud učitelka hraje na nástroj libovolnou píseň,
Hra slouží k upevnění znalostí o
děti se pohybují po prostoru a předvádějí sběr
spících zvířatech.
potravy. Pokud učitelka spustí ukolébavku, všechny
děti se uloží k zimnímu spánku. Na signál:
„Zvířátka, oteplilo se,“ se ze zimního spánku
probudí pouze zvířata, která nespí celou zimu a
pohybují se po prostoru. Až na signál „Zvířátka,
zima skončila,“ se probudí i ostatní děti. Mezitím
učitelka hraje opět libovolnou píseň a všechny děti
vyhledávají potravu.
Pokud je výrok správný, děti zatleskají, pokud je
lživý, schovají si dlaněmi obličej.
1) schování obličeje
2) zatleskání
3) zatleskání
4) schování obličeje
5) zatleskání
6) schování obličeje
7) zatleskání

Středa – den třetí
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka rozloží na koberec do kruhu mikiny
od dětí.
Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi,
kterých se ptá.

Děti si mikiny prohlížejí, osahávají si různé
materiály.

1) „Prohlédli a osahali jste si vaši nebo kamarádovu
mikinu?“

„Ano.“

2) „Jsou všechny stejné nebo se něčím liší?“

„Liší.“

3) „Správně. A jaké jsou mezi nimi rozdíly?“

Děti popisují rozdíly, které vidí jak v barvě, tak v
materiálu.

4) „A když vy máte každý jinou mikinu, myslíte si, že
zvířatům zůstává celý rok stejná srst nebo se jim
například na zimu mění?“

„Mění.“

5) „Ano dětí. V zimě musí být zvířecí kožich hustší a
delší, aby je dokázal ochránit před chladem, který
je někdy v zimě opravdu veliký. A myslíte si, že i
ptákům se mění peří?“

„Ano.“

6) „Správně a jaké to peří tedy bude?“

„Hustší.“

7) „A představte si dětí, že některá zvířata i mění
barvu svojí srsti. Například jelen je v létě zrzavě
hnědý, ale v zimě spíš šedohnědý a zajíc ten je
zase přes léto šedohnědý a v zimě bílý. Proč si
myslíte, že se jim srst zbarvuje?“
„A když jsme si dnes i včera o zvířatech povídaly, tak já
jsem si teď vzpomněla, že znám písničku, která se
jmenuje Zvířátka v zimě, naučíme se jí spolu?“ Učitelka
dětem píseň nejdříve zahraje. Potom je seznámí se
slovy a rytmizací a nakonec s melodií.
Fixace: Učitelka pokládá dětem otázky.

„Aby se lépe ukryli před dravci a myslivci.“

1) „Mají zvířata v zimě stejnou srst jako v létě?“
2) „Čím je jiná?“
3) „Proč se zvířatům mění srst?“

1) „Ne.“
2) „Je hustší a delší.“
3) „Aby je ochránila před chladem.“

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.35

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Společná část dětí, organizace v
kruhu na koberci.
Společná část v kruhu na koberci
okolo mikin.

Pokud děti nebudou vědět, učitelka
je na odpověď navede, případně
odpověď prozradí. Za správné
odpovědi učitelka chválí.

„Ano.“ Děti se učí píseň, snaží se jí zapamatovat.

Noty a text písně Zvířátka v zimě,
klavír. Možná i jiná píseň se zimní
tématikou.

Děti se snaží správně odpovědět na dané otázky.

Správné odpovědi jsou
zaznamenány jako očekávané
odpovědi dětí.

Čtvrtek – den čtvrtý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka položí na koberec obrázky krmelců,
případně může přiložit krajíc chleba, semínka, seno,
žaludy, kaštany, seno, brambory, mrkev nebo jablko.

Činnost dětí a očekávané odpovědi
Děti si prohlížejí obrázky krmelců, případně
potravin. Přemýšlejí o čem si dnes budou povídat.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a
pokládá otázky.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Obrázky, případně potraviny. Ty
budou využity při doplňující činnosti.
Společná aktivita děti v kruhu na
koberci. Vhodné jsou i obrázky nebo
ukázky potravin.

1) „O čem si děti myslíte, že si budeme dnes povídat?“ „O krmení zvěře.“
2) „Správně. Pokud napadne hodně sněhu a zima je
dlouhá je důležité, aby lesníci dodávaly zvířatům do
lesa potravu. Do čeho jí zvířatům dávají?“

„Do krmelců.“

3) „Ano. A jaká zvířata chodí krmelec navštěvovat?“

„Jeleni, srnky, prasata, zajíci.“

4) „Co všechno se zvířatům do krmelce může dát?“

„Kaštany, žaludy, seno, suchý chléb, brambory,
mrkev, jablko, semínka.“

5) „Myslíte si, že je dobré, když budeme zvířatům do
krmelce dávat potraviny, které jsou zkažené nebo
plesnivé?“

„Ne.“

6) „Správně. Je důležité, abychom do krmelců dávaly
„Zvířatům by bylo špatně a mohli by umřít.“
pečivo, které je naprosto suché a zeleninu, ovoce,
přírodniny, které nebudou plesnivé. Co by se mohlo
stát, kdybychom toto nedodržely a dali jsme do
krmelce plesnivé potraviny?“
7) „Přesně tak děti. Důležité také je, abychom
potraviny nosily po troškách. Aby se nám jednou
zvířata nepřejedla a po druhé neměla hlad. Děti, a
když půjdeme dát zvířatům do krmelce potravu,
budeme v lese křičet a pískat?“
8) „A proč?“
9.15 – 9.30 Učitelka nabídne dětem dvě možné činnosti:

„Ne.

„Abychom je nevyplašili a aby se nebáli.“

1) Hru „Poznej podle hmatu“, kdy učitelka nebo
určené dítě položí potraviny na koberec pod šátek,
či do krabice. Potraviny se nechají na koberci a
danému dítěti se zaváží oči.

Úkolem dětí je vzít nějakou potravinu do rukou a
podle hmatu poznat, která to je.

2) Výtvarná činnost: Tvorba krmelce – učitelka dětem
řekne, co mají dělat (popis ve sloupci činnosti dětí),
během činností děti střídá, aby se vystřídaly všechny
děti, které chtějí

Děti pracují kolektivně na výtvarné části.
Temperovou barvou obtáhnou a vymalují
předkreslený krmelec. Do volných míst lepí kousky
připraveného materiálu vypsaného ve sloupci
pomůcky. Připravený materiál nalepí pod krmelec
a na střechu krmelce nalepí kousky vaty jako sníh.
Pokud je výrok správný, děti zatleskají. Pokud lživý,
schovají si oči.

9.30 – 9.35 Fixace: Učitelka říká výroky, děti hrou potvrzují jejich
pravdivost.
1) „Lesním zvířatům dáváme potraviny do krmelce.“
2) „Do krmelce dáváme pizzu, hranolky, vajíčka.“
3) „Krmelec navštěvují ježci.“
4) „Krmelec navštěvují jeleni, srnky a divočáci.“
5) „Do krmelce dáváme seno, mrkev, jablko, kaštany.“
6) „Do krmelce dáváme zkažené a plesnivé potraviny.“

Pokud děti neví, učitelka je k
odpovědi navede.

1) zatleskají
2) schovají si oči
3) schovají si oči
4) zatleskají
5) zatleskají
6) schovají si oči

Potraviny, šátek, případně krabice.
Potraviny je možné využít i jako
odměnu.
Učitelkou předkreslený krmelec na
formátu A3 či A2, usušené kousky
mrkve, jablek, brambor, chemlon,
arašídy, chléb, semínka, vata,
temperové barvy, štětec, lepidlo.

Ježek celou zimu spí.

Pátek – den pátý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka připraví dětem na stoly knihy se
zvířaty, na koberec obrázky krmelců a karty s obrázky
zvířat.
Expozice: Učitelka s dětmi opakuje to, o čem si celý
týden povídaly. Nejprve zkontroluje správné rozřazení
karet a obrázků v obručích. Následně pokládá otázky
na shrnutí.

Děti si prohlížejí knihy, obrázky a třídí karty do
obručí. Ty znázorňují rozdělení zvířat na savce,
ptáky a hmyz.
Děti společně kontrolují s učitelkou rozdělení
zvířat do obručí.

1) „O čem jsme si děti spolu v týdnu povídaly?“

„O zimním spánku zvířat, o krmení zvířat, naučili
jsme se novou písničku.“

2) „Spí všechny zvířata celou zimu?“

„Ne.“

3) „A například, která zvířata celou zimu prospí?“

„Ježci, mravenci, berušky, netopýři a syslové.“

4) „Máme i zvířata, která sice usnou zimním
spánkem, ale celou zimu neprospí. Vzpomenete si,
která zvířata to jsou?“

„Bobr, medvěd, veverka.“

5) „Co chrání zvířata před zimou?“

„Delší a hustší srst.“

9.00 – 9.15

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Knihy, obrázky krmelců, karty se
zvířaty, obruče.
Společná část dětí na koberci v
kruhu.

Pokud děti nebudou otázku vědět,
učitelka je ke správné odpovědi
zkouší dovést.

6) „Jak můžeme zvířatům v zimě pomoci s potravou?“ „Nosíme jí zvířatům do krmelců.“
7) „A jaké potraviny jim nosíme?“

„Seno, brambory, mrkev, jablko, kaštany, žaludy,
suché pečivo.“

8) „Můžou být tyto potraviny zkažené?“

„Ne.“

9) „Správně.“

9.15 – 9.30

Učitelka pochválí děti a sdělí jim, že si příští týden poví
ještě o tom, jak můžeme pomoci ptákům v zimě, jak to
v zimě mají rostliny a že si pro ptáky vyrobí malé
krmítko.
Učitelka si s dětmi zopakuje již naučenou píseň.
Možnost přidání orffových nástrojů.

Učitelka může děti poprosit, aby si
příští týden do mateřské školy
donesly trochu semínek na výrobu
krmítka.
Děti zpívají píseň, případně zkouší doprovod za
pomoci orffových nástrojů.

Pondělí – den šestý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka pustí dětem relaxační píseň.

Děti leží na zádech na koberci, poslouchají
relaxační píseň a představují si něco krásného,
něco o čem by chtěly, aby se jim zdál ten nejhezčí
sen.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi, ptá se
jich.

9.15 – 9.30

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
CD nebo nahrávka s relaxační
hudbou a přehrávač.

Společná část dětí, v kruhu na
koberci.

1) „O čem se vám děti zdálo? Nebo o čem krásném
byste chtěly, aby se vám zdálo?“

Děti vypráví své sny a přání.

2) „Myslíte si, že i spícím zvířatům v lese se můžou
zdát sny?“

„Ano.“

3) „A o čem by ty jejich sny asi tak mohly být?“

Děti vymýšlí, co by se mohlo zvířatům zdát.

4) „Víte, proč jsem se vás ptala na vaše sny a na sny
zvířat v lese? O čem jsme si minulý týden
povídali?“

„O zimním spánku zvířat a o jejich krmení v zimě.“

Pokud si děti nevzpomenou,
učitelka je k odpovědi dovede.
Učitelka pochválí děti za to, co si
během minulého týdne
zapamatovaly .

5) „Správně děti. A kdo z vás si vzpomene, jaká zvířata
spí celou zimu, která se budí dřív, než zima
skončí?“

„Celou zimu spí mravenec, netopýr, beruška a
sysel, ježek. A dřív se probouzí medvěd, bobr a
veverka.“

Po této odpovědi je možné
připomenout si hru z druhého dne
Zvířátka v zimě.

6) „Byl už jste někdo z vás s rodiči v lese, dát
zvířátkům potravu do krmelce?“

Možná dvojí odpověď – ano nebo ne.

7) „Co byste do krmelce mohly zvířatům donést?“
Opakování již naučené písně Zvířata v zimě. Učitelka
vyndá různé stavebnice a rozdělí děti na skupiny.

„Brambory, seno, mrkev, jablko, žaludy, kaštany.“
Děti zpívají již naučenou píseň Zvířátka v zimě,
doprovází se orffovými nástroji. Děti skupinovou
prací staví z připravené stavebnice krmelec.
Mohou zakomponovat i různé přírodniny.

Orffovy nástroje, stavebnice,
přírodniny.

Úterý – den sedmý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem připraví na stůl knihy s
obrázky ptáků, případně jim může pustit zvuky ptáků.

Děti si prohlížejí knihy, případně poslouchají zpěv
ptáků .

9.00 – 9.20

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a ptá
se jich.
1) „Kdo mi poví, co jste si teď prohlíželi
(poslouchali)?“

„Ptáky.“

2) „Správně. A kdo z vás přijde na to, proč jste si
prohlížely (poslouchali) zrovna ptáky?“

Děti odpoví, co si myslí.

3) „Obrázky ptáků jste si prohlíželi (zvuky poslouchali) „Stěhovaví ptáci, třeba čáp a vlaštovka.“
právě proto, že i někteří ptáci u nás zimu
přečkávají. A než si o nich něco povíme, ví někdo z
vás, kteří ptáci na zimu odlétají?“
4) „Správně. A společně s čápem a vlaštovkou odlítá
ještě například husa velká, kachna divoká a
kukačka. Víte, kam tito ptáci odlétají?“

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Knihy, CD nebo nahrávky se zvuky
ptáků, přehrávač.

Vhodná ukázka obrázků, jak ptáci
vypadají.

„Do teplých krajin.“

5) „Ano, do teplých krajin, mezi které patří například
Severní a Jižní Afrika.“
6) „A co ptáci, kteří u nás zůstávají? Myslíte si, že se
jim stejně jako zvířatům, mění peří?“

„Ano.“

7) „Ano. I ptačí peří se mění a oproti létu je daleko
hustší, aby je ochránilo před velikým mrazem.“

9.20 – 9.30

9.30 – 9.35

8) „Kdo z vás si teď vzpomene, jak můžeme ptákům
pomoci v zimě?“

„Dáváme jim potravu do krmítek.“

9) „A co jim do krmítek můžeme dát?“

„Semínka.“

10) „A ne jen semínka. Můžeme přidat i oříšky,
jeřabiny, ovesné vločky, jablka, mrkev, lůj. Pečivo
není moc vhodné, může ptáčkům způsobit zažívací
problémy.“
Učitelka si s dětmi zahraje pohybovou hru Stěhovaví
práci. Učitelka děti rozdělí do dvou skupin. První
skupina bude představovat stěhovavé ptáky (čápi,
vlaštovky, kachny, husy a kukačky). Druhá skupina
ptáky, kteří u nás zůstávají (sýkorky, labutě, vrabci,
sovy, sýkorky).

Pokud hraje učitelka na tamburínu všechny děti,
Rumba koule, rolničky.
tedy všichni ptáci, létají po hrací ploše. Jakmile
začne učitelka hrát na rolničky, děti, které
představují ptáky, kteří u nás zůstávají, se půjdou
schovat na předem vyhrazené místo ve třídě. Děti,
které představují stěhovavé ptáky, se pohybují
dále volně po prostoru. Až začne učitelka hrát opět
na rumba kouli je jaro a všichni ptáci lítají.

Fixace: Učitelka pokládá kontrolní otázky dětem.

Děti odpovídají na otázky.

1) „Zůstávají u nás všichni ptáci?“
2) „Kam odlítají někteří ptáci?“
3) „Kteří ptáci například odlétají?“
4) „Kam dáváme ptákům v zimě potravu?“
5) „Co jim do krmítek můžeme dát?“

„Ne.“
„Do teplých krajin.“
„Vlaštovky, čápy, husy, kachny a kukačky.“
„Do krmítek.“
„Semínka, jablka, ořechy, lůj, mrkev, ovesné
vločky, jeřabiny.“

Středa – den osmý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem připraví do nádob nasypané
zrní, semínka, ovesné vločky, kousky jablek a ořechů.

Děti si prohlížejí obsahy nádob, osahávají si
potraviny, které jsou uvnitř.

9.00 – 9.05

9.05 – 9.30

9.30 – 9.35

Komentáře, poznámky,
organizace, pomůcky
Nádoby, zrní, semínka, ovesné
vločky, jablka, ořechy, ubrus nebo
plachtu pod nádoby.
Organizace na koberci nebo u
stolečků.
Společná činnost dětí na koberci v
kruhu.

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi.
1) „Co jste teď v nádobách všechno viděli?“

„Semínka, zrní, ovesné vločky, jablka, ořechy.“

2) „K čemu se tyto potraviny můžou použít?“

„Ke krmení ptáků.“

3) „Správně. A chtěli byste si takové malé krmítko,
které si vezmete domů vyrobit?“
Učitelka připraví dětem různé činnosti.

„Ano.“

1) Výroba krmítek u stolu (asistuje učitelka).

1) Každé dítě si před sebe na podložku připraví
směs ze zrní, semínek, ovesných vloček,
kousků jablek a ořechů. Následně dostane do
ruky roličku od toaletního papíru, kterou
potře medem nebo arašídovým máslem.
Roličku vyválí v připravené směsi. Poté
roličkou provleče provázek, který učitelka
zaváže a rolička se nechá zaschnout.

2) Stavba krmítek ze stavebnic v herně.

2) Děti ze stavebnice tvoří krmítka dle fantazie.
Může to být práce individuální nebo
kolektivní.

3) Jako třetí možnost může připravit na velký kus
papíru předkreslené krmítko v herně.

3) Děti ve skupině mají za úkol poskládat víčka,
přírodniny podle čar předkresleného krmítka.
Následně mohou krmítko vylepšit dle své
společné fantazie.
Děti společně s učitelkou hodnotí vyrobená
Vhodné zopakovat píseň z
krmítka pro ptáky, krmítka vyrobená u stolečku i
minulého týdne Zvířátka v zimě,
krmítka vytvořená ze stavebnic, přírodnin či víček. nebo jinou zvolenou.

Učitelka připraví dětem výstavu vyrobených krmítek.

Děti se střídají u jednotlivých činností podle
zájmu, ke stolům chodí po skupinách.

Připravená směs ze zrní, semínek,
kousků jablek a ořechů, med nebo
arašídové máslo, štětce, podložku,
roličky od toaletního papíru,
provázek, stavebnice, víčka,
přírodniny, předkreslené krmítko
na velkém formátu.

Čtvrtek – den devátý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka dětem připraví ukázky rostlin.

Činnost dětí a očekávané odpovědi
Děti si prohlížejí ukázky v knihách, případně jiných
materiálech

9.00 – 9.20 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Ukázky rostlin.
Společná část dětí v kruhu na
koberci.

1) „Co jste teď na obrázcích viděli?“

„Kytky, stromy, rostliny.“

2) „Jak je můžeme dělit?“

„Na květiny, stromy a keře.“

3) „Víte z čeho se květiny, stromy a keře skládají?“

„Květiny z kořene, stonku, listů a květu, stromy z
kořenů, kmene, větví, listů nebo jehličí.“

4) „Patří rostliny do přírody živé nebo neživé?“

„Do živé, protože k životu potřebují teplo, světlo,
vodu, vzduch a živiny.“

5) „Kdo z vás si vzpomene, co jsme si říkali o rostlinách
na podzim? Musíme jim se zazimováním pomoci
nebo se rostliny dokážou zazimovat samy?“

„Musíme jim pomoci.“

6) „Správně, rostliny se nedokáží zazimovat samy.
Možná dvojí odpověď – ano nebo ne.
Vzpomenete si, jak jim se zazimováním
pomůžeme?“ Pokud děti odpoví ano, učitelka se jich
zeptá, jak? Pokud děti odpoví ne, učitelka povídá:
„Rostliny na zahradě zazimujeme tak, že je
zastřihneme a co jim nepropustí velké množství
vody. Ta by rostlinám mohla totiž v zimě ublížit
svým zamrznutím.“
7) „Myslíte si, že rostliny čekají až na jaro, aby mohly
opět začít růst a kvést?“

Možná dvojí odpověď – ano nebo ne.

8) „Nečekají, protože ony přesnou dobu jara
nepoznají. Řídí se pouze změnou počasí, a tak se
může stát, že pokud je teplejší zima, rostliny začnou
kvést a růst dřív. Co jim pak ale hrozí, pokud udeří
opět mráz?“

„Zmrznutí, proto okolo nich chvojí, listy, kartony.
Něco co je ochrání před mrazem.“

9) „A jestlipak děti víte, která květina roste na jaře jako
první?“

„Sněženka.“

Pokud děti neví, učitelka navede.

Pokud děti neví, učitelka jim napoví a
procesy v přírodě vysvětlení.

Vhodná ukázka.

9.20 – 9.30 Pohybová hra Na brzké jaro. Učitelka si připraví rumba
kouli a rolničky.

Děti se schoulí do klubíčka a představují
Rumba koule, rolničky.
zazimované rostliny. Jakmile učitelka zahraje na
rumba kouli, venku se oteplilo a rostliny začínají
pomalu, velice pomalu, růst. Pokud učitelka zahraje
na rolničky, náhle udeřil opět mráz a rostliny (děti)
musí přestat růst. Zamrznou v té poloze, ve které
se právě nachází. Takto to probíhá, dokud ze všech
dětí nevyrostou rostliny.

9.30 – 9.35 Fixace: Formou hry na pravdu a lež.

Pokud je tvrzení správné, děti zatleskají, pokud ne,
zakryjí si oči.

Učitelka říká různá tvrzení.
1) „Rostliny se zazimují samy.“
2) „Rostliny zazimujeme pomocí kartonů, listí,
chvojím.“
3) „Rostliny poznají, že je jaro.“
4) „Pokud rostliny už rostou a udeří opět mráz, můžou
umrznout.“

1) zakrytí očí
2) zatleskání
3) zakrytí očí
4) zatleskání

Pátek – den desátý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka připraví dětem k ukázce veškeré
materiály, se kterými během dvou týdnů pracovaly.

Děti si prohlížejí knihy a obrázky, poslouchají
nahrávky, případně osahávají připravený materiál.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka si s dětmi povídá o probraných
tématech.

9.15 – 9.30

1) „Jak dělíme přírodu?“

„Na živou a neživou.“

2) „Ptáci, savci a hmyz patří do přírody živé, proč?“

„Protože k životu potřebují vodu, teplo, světlo,
vzduch a živiny.“

3) „Ukládají se všechna lesní zvířata k zimnímu
spánku?

„Ne.“

4) „Která zvířata prospí celou zimu?“

„Mravenec, netopýr, beruška, ježek, sysel.“

5) „Která zvířata sice usnou, ale během zimy se
probudí?“

„Medvěd, bobr, veverka.“

6) „Mění se ptákům a savcům na zimu srst a peří? A
jestli ano, tak jak a proč?“

„Ano. Ptáci mají peří hustší a srst savců je delší a
hustší, aby je ochránily před mrazem.“

7) „Kteří ptáci například odlétají do teplých krajin?“

„Husa, kachna, čáp, vlaštovka.“

8) „Jak savcům a ptákům v zimě pomáháme?“

„Dáváme jim potraviny do krmelců a krmítek.“

9) „Zazimují se rostliny v zimě samy?“

„Ne.“

10) „Jak pomáháme rostlinám?“

„Zakryjeme je chvojím, kartonem, listím.“

Společné zopakování si písně Zvířátka v zimě, nebo
jiné, kterou se děti naučily.
Možnost zopakování si her.

9.30 – 9.35

1) „Spící zvířata.“
2) „Stěhovaví ptáci.“
3) „Na brzké jaro.“
Zhodnocení práce dětí za uplynulé dva týdny.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Knihy, obrázky, potraviny, CD a
nahrávky, přehrávač.

Probouzení jara se zvířátky
Tematický plán „Probouzení jara se zvířátky“ je zaměřený na roční období jaro. Tento
plán sestaven v podobě dvoutýdenního plánu (deset pracovních dní). Děti mají po
dobu realizace větší prostor k prožití probíraného tématu i delší čas na osvojení nových
poznatků a informací. Tematický plán se zaměřuje na rozvoj komunikačních
dovedností, pozornosti, paměti, grafomotoriky, hrubé motoriky, spolupráce mezi
dětmi, schopnost vyjádřit získané poznatky výtvarnými či pracovními činnostmi.
Nechybí zde ani experimenty.
Cíle:
1) Děti ví, jak roste rostlina.
2) Děti dokáží zasadit semena od rostliny, malou rostlinu přesadit a správně se o ní
starat.
3) Děti zvládnou pomoci zvířatům na jaře (stavět hnízda pro ptáky, broukoviště) a ví,
co jsou to slaniska.
4) Děti dokáží rozlišit zvířata lesní a domácí (hospodářská).
5) Děti umí správně pojmenovat samce, samici a mládě u některých zvířat.
6) Děti správně pojmenují činnosti, které souvisí s péčí o domácí či hospodářská
zvířata.

Pondělí – den první
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka dětem připraví knihy a obrázky se zvířaty, Děti si u stolečku či v herně prohlížejí připravené
jejich mláďaty a s rostlinami.
pomůcky.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a pokládá
otázky.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Knihy, obrázky.

Společná část dětí, organizovaná v
kruhu na koberci.

1) „Co jste v knihách a na obrázcích viděli?“

„Zvířata, rostliny.“

2) „Patří zvířata a rostliny do živé nebo neživé přírody a
proč?“

„Patří do živé, protože ke svému životu potřebují
vodu, teplo, světlo, vzduch a živiny.“

Pokud si děti nevzpomenou nebo
odpoví špatně, učitelka je ke správné
odpovědi dovede pomocí otázek.

3) „Správně. A my už jsme si společně povídali o tom, co
„Ano.“
dělají zvířata a rostliny na podzim, v zimě, pamatujete si
to?“
4) „Tak mi povězte, jak je to se zvířaty v zimě?“

„Některá zvířata spí zimním spánkem, někteří ptáci
odlétají do teplých krajin. Zvířatům se na zimu mění
srst, která se stává hustší a delší.“

5) „Přesně tak. A pokud savci zimním spánkem neusnou
nebo ptáci neodletí do teplých krajin, pomáháme jim
nějak?“

„Pomáháme.“

6)

„Dáváme jim krmení do krmítek a krmelců.“

„A jak?“

7) „Ano, máte pravdu. A kdo z vás s vzpomene na pět zvířat, „Mravenec, netopýr, beruška, ježek a sysel.“
která spí celou zimu?“
8)

„Kteří savci usnou, ale ze zimního spánku se probudí
dříve?“

Učitelka se může případně zeptat, co
všechno savcům můžeme dát do
krmelce.

„Medvěd, bobr, veverka.“

9) „O kterých ptácích jsme si povídali, že na zimu odlétají do „Čáp, husa, kachna, kukačka a vlaštovka.“
teplých krajin?“
10) „Šikulky. A kdo mi z vás ještě poví, jak je to s rostlinami v „Nerostou, odpočívají a my je přikrýváme
zimě? Dokáží se zazimovat nebo snad dokonce rostou?“ kartonem, listím nebo chvojím.“
9.15 – 9.30 Možnost zahrání si her ze zimních týdenních plánů - Spící
zvířata, Stěhovaví ptáci, Na brzké jaro. Také mohou vyplnit
pracovní list.
9.30 – 9.35 Motivační rozhovor: „A protože nám již začalo jaro a zvířata
se probouzí, ptáci se vrací zpět, rostliny nám začínají růst,
budeme si teď celých deset dní povídat o tom, jak to v
přírodě chodí na jaře. Těšíte se?“

Děti mají možnost si vybrat hru podle zájmu nebo Pastelky, pracovní list Zvířátka a
vypracovávají pracovní list samostatně podle
rostliny.
zadání.
„Ano.“

Zvířátka a rostliny
Pracovní list
Spoj čarou zvířátko s místem, kde žije. Je divoké, nebo domácí?

Označ puntíky průběh růstu rostliny. První fáze dostane jeden puntík,
poslední pět puntíků.

Úterý – den druhý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka pustí dětem zvuky probouzení jara.

Děti si lehnou nebo sednou na koberec tak, jak je
jim příjemné a poslouchají.

9.00 – 9.10

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi.

CD přehrávač, jarní píseň, zvuky jara
– ptáci, voda, šum lesa.
Společná část dětí, organizovaná na
koberci v kruhu.

9.10 – 9.30

9.30 – 9.35

1) „Co jste teď poslouchali?“

„Zpěv ptáků, vodu, šum lesa, …“

2) „Jaké roční období nám teď začalo?“

„Jaro.“

3) „Správně, začalo nám jaro. A to znamená, že se
nám někteří savci probouzí ze zimního spánku,
ptáci přilétají z teplých krajin a rostliny začínají
růst. Jaké počasí máme na jaře?“

„Začíná svítit sluníčko, je tepleji, občas prší.“

Pokud mají děti problém s určením
počasí, učitelka dopomůže k
odpovědi

4) „A co toto počasí znamená pro rostliny?“

„Začínají růst a kvést.“

Vhodný obrázek či názorná ukázka
květiny.

5) „Kdo z vás mi zkusí povědět, jak taková květina
roste?“

„Nejdříve je semínko, ze kterého začne růst
stonek. Na stonku se objevují listy a květ.“

Pro děti těžší, učitelka bude muset
pomoci s odpovědí a ukázat obrázek.

6) „A jak je to s listy a květy u stromů?“

„Na větvích stromů se začínají objevovat pupeny,
ze kterých vyroste list nebo květ.“

7) „Správně. A teď malá hádanka – která květina nám
oznamuje, že už přichází jaro?“
Učitelka rozdělí děti do dvou skupin a připraví dvě
aktivity, ve kterých se děti postupně střídají.

„Sněženka.“

Učitelka společně s dětmi zhodnotí vytvořené práce.

1) Děti se posadí ke stolečku, kde se budou
věnovat výtvarné výchově. Děti si nejdříve natřou
ruku barvou, která se jim líbí. Pak ruku obtisknou
do horní části čtvrtky. Vytvoří tak květ. Následně
temperovými či vodovými barvami dokreslí
stonek, listy, trávu a kořeny květiny.

Čtvrtka A4, temperové, vodové či
prstové barvy, štětce, kelímek s
vodou.

2) Na koberci děti vytvoří louku plnou květin a
stromů. Budou k tomu potřebovat víčka od PET
lahví, kousky látky, případně mohou tvořit z
přírodnin.
Děti se pokoušejí ohodnotit jak svou práci, tak
práci ostatních dětí.

Víčka od PET lahví, kousky látky,
přírodniny.

Středa – den třetí
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem na plachtu na koberec
připraví semínka, nádobu s vodou, hlínu, květináč nebo
jinou vhodnou nádobu na sázení rostlin.
Expozice: Učitelka se zeptá dětí, co před sebou vidí a k
čemu si myslí, že pomůcky jsou. Následně učitelka
přečte dětem příběh z knihy „Rok s krtkem“ od
Miroslavy Sloupové. Po přečtení příběhu pokládá
učitelka dětem otázky:

Děti si prohlížejí, případně osahávají připravené
pomůcky, debatují nad nimi.

9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.35

Děti vyjmenují, co vidí, odpoví: „ Jsou k sázení
rostlin.“ Následně poslouchají a vnímají slyšený
text. Děti odpovídají podle toho, co slyšely.

1)„Co se krtkovi zdálo?“

„Jak se na louce honí s motýly, včelkami a cvrček
jim k tomu hraje na housličky. Najedou se ale u nic
objevil medvěd, který se probudil ze zimního
spánku a všichni čekaly, co se bude dít.“

2)„To křupání, které krtek slyšel, bylo jen ve snu nebo
mu doma opravdu něco praskalo?“

„Praskalo.“

3)„A co to bylo?“

„Semínko, které začalo růst.“

4)„Jak semínko poznalo, že již začalo jaro?“

„Cítilo, jak sluníčko více hřeje. Prohřálo celou
půdu.“

5)„Co kromě tepla, pomohlo semínku začít růst?“

„Hodně se napilo vody.“

6)„Jak semínko vyprávělo krtkovi, že bude růst?“

„Otevřelo si postýlku malým klíčem a vyrostl mu
první kořínek. Tím, že pilo hodně vody a vyrostli mu
lístečky, kterými mohlo dýchat a rostlo a rostlo, až
nakonec vykvetlo.“

7)„Pomohl nějak krtek semínku?“

„Ano.“

8)„A jak?“

„Vyhrabal mu cestičku nahoru nad zem, aby mohlo
růst.“

9)„A co kdybychom si ve školce zasadili květinu i my a
pozorovali, jak roste?“
Učitelka střídá postupně děti, které jí pomáhají se
zaséváním semínek.

„Ano.“

Učitelka si s dětmi zahraje pohybovou hru „Sejdeme se
u“. Učitelka po třídě rozmístí na viditelná místa obrázky
některých květin a s dětmi si je pojmenuje.

Děti společně s učitelkou připraví květináč, nebo
jinou nádobu na zasévání. Pak přidají hlínu,
poskládají do ní semínka (uloží je do postýlky),
zasypou je hlínou. Nakonec sadbu zalijí vodou a
uloží ji na slunné místo.

Děti běhají po prostoru (při hře na klavír, libovolný
Orffův nástroj, puštěnou píseň na CD). Jakmile
učitelka hudbu zastaví, zavolá „Sejdeme se u (a
doplní název rostliny)“. Úkolem dětí je co
nejrychleji najít řečenou květinu a doběhnout k ní.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Plachta, semínka, hlína, nádoba s
vodou, květináč nebo jiná vhodná
nádoba na sázení rostlin.
Společná část dětí organizovaná v
kruhu na koberci. Příběh z knihy „Rok
s krtkem“ od Miroslavy Sloupové.

Učitelka se stává nápovědou pro děti,
pokud neznají odpovědi.

Podle počtu je možné děti rozdělit na
menší skupiny.
Se sázením se dá experimentovat.
Některé květníky se semínky je
možné dát na slunné místo. Jiné do
stínu. O tyto květníky se děti starají
stejně a pravidelně je zalévají. Děti
pozorují, kde se semínkům lépe daří
a jaké podmínky jsou pro ně vhodné.

Čtvrtek – den čtvrtý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem připraví rozstříhané
obrázky slunce a vlaštovky.

Úkolem dětí je obrázky sestavit.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a
pokládá otázky.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Rozstříhané obrázky na koberci.
Společná část dětí, organizovaná na
koberci v kruhu.

1) „Co je na obrázcích, které jste poskládali?“

„Slunce a vlaštovky.“

2) „A o čem si myslíte, že si dnes budeme povídat?“

„O návratu stěhovavých ptáků.“

Pokud děti nepřijdou na odpověď,
učitelka je může navést

3) „Správně o návratu stěhovavých ptáků.
„Do teplých krajin.“
Protože začalo jaro a ptáci zde najdou více potravy,
navracejí se k nám z teplých krajin. Do jakých teplých
krajin odletěli?“

4) „Ano. Co si myslíte, že dělají ptáci, když se k nám
vrátí z teplých krajin nebo i ostatní ptáci, kteří tu
zůstali, jako první?“

„Začínají si stavět hnízda.“

Vhodné doplnit obrázky různých
druhů hnízd.

5) „Z čeho si děti stavějí ptáci hnízda?

„Svá hnízda si staví z větviček a trávy.“

Učitelka může doplnit, že některé
druhy ptáků používají bláto.
Materiál na stavbu nosí v zobáčcích
a pařátech.

6) „Hnízda ovšem neslouží jen dospělým ptákům, ale
také jejich mláďatům. Jak se narodí malé ptáče?“

„Pták snese vajíčko.“

„Nosí jim potravu do zobáčku.“
7) „Správně. Pokud snese samice
od ptáka vajíčko, sedí pak na něm, aby mu dodávala
teplo do té doby, než se mládě narodí. Některá
mláďata se vylíhnou už opeřené, jsou schopné hnízdo
opustit ihned a hledat si potravu sami. Některá
mláďata se ovšem rodí slepá a holá a potřebují péči
rodičů. Ti je zahřívají, dokud jim nenaroste peří a nosí
jim potravu. Jak ptačí maminky a tatínkové krmí svá
mláďata?“
9.15 – 9.30

Pohybová hra „Stavění hnízda“. Učitelka po hrací
ploše rozprostře kousky papírů a každému dítěti dá
do ruky kolík.

9.30 – 9.35

Hra na pravdu a lež. Učitelka dětem říká výroky,
které jsou buď pravdivé, nebo lživé:
1) „Ptáci, kteří odletěli do teplých krajin, se k nám
na jaře vrací.“
2) „Ptáci se k nám vracejí z chladných oblastí.“
3) „Žádný pták si nestaví hnízdo.“
4) „Hnízdo si ptáci staví z větví, kousků rostlin nebo
bláta.
5) „Ptáci ke stavění hnízda potřebují lepidlo.“
6) „Samice ptáka naklade vajíčko a odletí pryč,
nestará se o něj.“
7) „Některá mláďata si hned po narození dokáží
obstarat potravu sami.“
8) „O některá mláďata se starají po narození rodiče
– krmí je, zahřívají.“

Děti (ptáčci) si určí místo, kde budou mít své
hnízdo. Na předem daný signál od učitelky se
rozletí a pomocí kolíků sbírají papírky, které si
nosí po jednom na svoji vybrané místo. Vyhrává
to dítě, které na stavbu svého hnízda nasbírá co
nejvíce papírků.
Pokud je výrok pravdivý, děti zatleskají.
Pokud je výrok lež, schovají si rukama oči.
1) pravda
2) lež
3) lež
4) Pravda
5) lež
6) lež
7) Pravda

8) pravda

Hru lze uskutečnit i formou závodů
ve skupinách.

Pátek – den pátý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka zahraje dětem na klavír píseň „Na
jaře“ nebo jinou s jarní tématikou (pouze melodii).
Expozice: Učitelka vede nejdříve řízený rozhovor s
dětmi.

Děti poslouchají hru na klavír

1) „Líbila se vám melodie písničky?“

„Ano.“

2) „Byla melodie spíše veselá nebo smutná?“

„Veselá.“

3) „O čem si myslíte, že by píseň mohla být?“

Děti odpovídají podle fantazie.

4) „Chtěli byste znát o čem píseň je a naučit se jí?“

„Ano.“

Učitelka s dětmi nejdříve udělá dechové cvičení,
které dětem předvádí.

Děti se zhluboka třikrát nadechnou a vydechnou.

Poté se s dětmi začne učit text, pomocí hry na
ozvěnu. Učitelka řekne část textu (opakujeme
dvakrát)

Děti se nadechnou a na jeden nádech vysloví „pí“.
Děti se nadechnou a na jeden nádech vysloví
„letí“. Děti se nadechnou a na jeden nádech se
snaží co nejvíce krát vyslovit slovo „holů“. Děti se
nadechnou a na jeden nádech se snaží co nejvíce
krát vyslovit „ku-ku“.

Učitelka si spolu s dětmi zkusí říct celý text. Přidání
rytmizace podle not. Nejdříve hrou na ozvěnu, poté
společně.

Děti opakují po učitelce a spolupracují s učitelkou.

9.00 – 9.30

Organizace v sedě nebo ve stoje u
klavíru.

Děti zpívají píseň s učitelkou.

9.30 – 9.35

Nakonec učitelka připomene dětem melodii, píseň
dětem zazpívá a následně píseň zpívá společně s
dětmi.
Zhodnocení písně dětmi.

Komentáře, poznámky,
organizace, pomůcky
Organizace u klavíru v sedě.

Děti povídají o tom, zda se jim píseň líbí či nelíbí.

Pondělí – den šestý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem na koberec připraví
orffovy nástroje.

Děti si nástroje prohlížejí, mohou si na ně zkoušet
hrát.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a
pokládá otázky. Učitelka následně zhodnotí,
odpovědi dětí.

9:15-9:30

9.30 – 9.35

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Organizace v kruhu na koberci, využití
různých druhů orffových nástrojů.
Společná část dětí organizovaná v
kruhu na koberci.

1) „Co to tady leží na zemi?“

„Hudební nástroje.“

2) „Správně. A než se nástrojům budeme věnovat,
zkusíme si společně povědět, co všechno jsme se
dozvěděli o přírodě na jaře během minulého
týdne. Jaké změny v přírodě můžeme pozorovat
na jaře?“

„Sluníčko hřeje mnohem více, savci se probouzejí
ze zimního spánku, ptáci přilétají z teplých krajin,
rostliny začínají růst a kvést.“

3) „Povídali jsme si společně o tom, jak rostou
květiny. Kdo z vás mi poví, jak taková květina
roste a co k tomu potřebuje?“

„Květina roste ze semínka. Nejdříve vyroste
stonek, potom listy a nakonec květ. K růstu
potřebuje vodu, vzduch a teplo.“

4) „Přesně tak. A jak už jste správně řekli, nejen
rostliny začínají růst a kvést, ale taky se k nám
navracejí ptáci z teplých krajin. Ptáci zde začínají
hnízdit, aby mohli naklást vajíčka. Z čeho si
stavějí svá hnízda?“

„Z kousků větviček, rostlin a bláta.“

5) „Ano. Jakmile samice naklade vajíčka, musí je
zahřívat, dokud se mládě nevylíhne. Jak je to ale
s mláďaty ptáka potom? Starají se o ně ještě
rodiče?“

„Ano.“

6) „Správně. A jak se o ně starají?“

„Zahřívají je a nosí jim potravu.“

7) „A jsou i mláďata, která se o sebe po vylíhnutí
dokáží postarat sama?“
„A ještě jsme se učili novou píseň, kterou si teď
společně připomeneme.“ Následně učitelka rozdá
orffovy nástroje a předvede dětem, jak se na ně
hraje.
Zhodnocení práce dětí.

„Ano.“
Děti zpívají píseň společně s učitelkou a se
doprovázet píseň na orffovy nástroje.

Pokud dětí tápou v odpovědi, učitelka
je na jednotlivé změny navede
otázkami či nápovědami.

Vhodné zmínit, že všichni ptáci svá
mláďata hlídají.
Vhodná přítomnost dvou učitelek, kdy
jedna hraje na klavír a druhá pomáhá
dětem s doprovodem.

Úterý – den sedmý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka „začaruje“ ležící děti na zimní spící
zvířata. Učitelka dětem pustí zvuky jara. Zeptá se:
„Zvířátka, slyšíte to? To k nám přichází jaro. Sluníčko svítí
a hřeje. Pomalu si otevřete oči, pořádně se protáhněte,
zívněte si. A pomalu se posaďte do tureckého sedu.“

Činnost dětí a očekávané odpovědi
Děti leží, mají zavřené oči a odpočívají. Dále
reagují na pokyny učitelky.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi a
pokládá otázky.
1) „Kdo z vás si vzpomene, jaká zvířátka se na jaře
probouzí z dlouhého zimního spánku?“

„Ježek, mravenec, netopýr, beruška a sysel.“

2) „Správně. A když se zvířata probudí ze zimního
spánku, co si myslíte, že mají veliký?“

Děti odpovídají dle své fantazie.

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Organizace v leže na koberci, zvuky
jara na přehrání. Učitelka vše říká
pomalu, nechá dětem dostatek času
na vžití se do role.

Společná část dětí realizovaná v kruhu
na koberci. Učitelka případně děti
navádí ke správné odpovědi. Za
správné odpovědi chválí.

Učitelka děti poslouchá a snaží se je
dovést k odpovědi: „Mají veliký hlad.“

3) „Ano. Po dlouhé zimě mají zvířata hlad, a proto se
„Ano.“
vydávají hledat potravu. Tak jak jsme zvířata v lese
pomáhali přikrmovat, je důležité, abychom jim na
jaře do lesa nosili sůl, která zvyšuje jejich odolnost. Ta
je pro ně důležitá, protože v zimních měsících byla
jejich potrava chudší na živiny a snadněji si po ní
zvykají na opět šťavnatou potravu. V zimě byla spíše
suchá. Dále u zvířat zvyšuje chuť k jídlu a podporuje
trávení. Sůl dáváme do slanisek, které musí být zvířeti
přístupná.“
4) Zvířata se pohybují volně po celém lese. Myslíte si, že Děti odpovídají dle své fantazie.
mají zvířata v lese své domečky?“
5) „Ano, mají. Například lišky, vlci a jezevci si stavějí své
nory pod zemí. Nejen že pod zemí je jim v létě
chladno, ale v zimě udržuje nora pod zemí větší teplo.
A kde si myslíte, že spí takové prase divoké, srny
nebo jeleni?“
6) „Prasata, srny a jeleni své domečky v lese nemají.
Jakmile si potřebují odpočinout nebo se vyspat,
odhrabou si na stranu trochu listí a uvelebí se na
zemi.“

9:15-9:30

7) „A kdopak z vás ví, co se na jaře děje u samic?“

„Čekají mláďátka.“

8) „Správně. Jaro je období, kdy se zvířecím maminkám
rodí mláďata. A my si teď společně zkusíme
pojmenovat celou zvířecí rodinu.“

Děti pojmenovávají zvířecí rodinu: „Jelen, srna,
Učitelka dětem ukazuje obrázky zvířat
srnče. Prase, bachyně, sele. Vlk, vlčice, vlče. Lišák, a společně si pojmenovávají, jak se
liška, lišče. Veverák, veveřice, veverče.“
nazývá samec, samice a mládě. Nebo
vždy řekne například název samce a
úkolem dětí je dopovědět název
samice a mláděte.
První skupina zůstává v herně. Děti si hrají na les a Stavebnice, deky, židle a další
pomocí různých stavebnic, či jiného dostupného pomůcky, ze kterých si děti můžou
materiálu, se snaží postavit si své doupě.
postavit obydlí.

Učitelka rozdělí děti do dvou skupin.

9.30 – 9.35 Zhodnocení práce dětí

Druhá skupina jde ke stolečkům a pracuje na
kolektivní práci s názvem Les. Děti vystřihují a
vybarvují jednotlivá zvířata, které následně
lepí na čtvrtku. Dokreslují různé stromy, slaniska,
domečky zvířat, rostliny a další prvky divoké
přírody.
Děti si navzájem prohlížejí své výtvory a pokouší
se je zhodnotit

Čtvrtka minimálně A3, nůžky, lepidlo,
pastelky, vytištěné obrázky zvířat.

Středa – den osmý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00 Motivace: Učitelka dětem připraví obrázky, knihy s
domácími a hospodářskými zvířaty.

Činnost dětí a očekávané odpovědi
Děti si prohlížejí knihy a obrázky.

9.00 – 9.15 Expozice: Učitelka vede řízený rozhovor s dětmi. Ptá se.
1) „Kdo z vás si pamatuje, o čem jsme si včera
povídali?“

2) „A kdo si pamatuje, jak se nazývají členové zvířecí
rodiny?“

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Knihy, obrázky, případně zvuky
domácích či hospodářských zvířat.
Společná část dětí, organizovaná v
kruhu na koberci.

„Včera jsme si povídali o probouzení zvířat ze
zimního spánku, o nošení soli pro zvířata, o tom,
kde zvířata v lese žijí a o narození mláďat.“

Učitelka se případně snaží dětem
připomenout témata včerejšího dne.
Rozhovor doplňuje ukazováním
obrázků.

Děti odpovídají názvy samce, samice a mláděte,
podle obrázků či nápovědy učitelky.

3) „Správně. Myslíte si, že se na jaře rodí mláďata jen
zvířatům, které žijí v lese?“

„Ne.“

4) „Máte pravdu. Na jaře se rodí mláďata i těm
zvířatům, které máme doma nebo třeba na farmě.
Jaká zvířata můžeme mít doma?“

Děti vyjmenovávají domácí zvířata podle
zkušeností.

5) „A jak se jmenují členové rodiny od psa a kočky?
„Pes, fena, štěně. Kocour, kočka, kotě.“
6) „Těm zvířatům, které máme doma, říkáme domácí.
Dáváme jim potravu, vodu, s některými chodíme na
procházky, hrajeme si s nimi. A k čemu nám slouží?
Proč je máme?“
7) „Domácí zvířata máme proto, abychom se třeba
necítili sami, aby nám nebylo smutno, dělal nám
někdo radost. A jak říkáme těm zvířatům, které
chováme třeba pro mléko, vajíčka, srst, maso?“

Děti odpovídají podle toho, co si myslí.

„Hospodářská, užitková.“

8) „Jaká zvířata jsou hospodářská?“
„Slepice, kráva, kůň, ovce, prase, koza...“
9) „Správně. A my si teď spolu opět povíme, jak se
nazývají samci, samice a mláďata od jednotlivých
druhů zvířat.“

Děti odpovídají podle pokynů učitelky, která
ukazuje obrázky domácích zvířat a jejich mláďat.

Učitelka buď ukazuje obrázky, nebo
dětem říká jednoho z členů zvířecí
rodiny a děti doplňují ostatní chybějící.

10) „Musíme se i o hospodářská zvířata starat?
9:15 - 9:30

Učitelka rozdělí děti na dvě skupiny.

9.30 – 9.35 Zhodnocení práce dětí a opakování členů zvířecí rodiny.

„Ano. Dáváme jim potravu, vodu.“
První skupina dětí zůstává na koberci a hraje hru Obrázky zvířat, čtvrtka, lepidlo, nůžky,
„Zvířecí rodina“. Učitelka připraví obrázky zvířat pastelky.
a jejich samce, samice a mláděte. Děti si jeden
obrázek vyberou, schovají před ostatními a toto
zvíře budou představovat. Úkolem dětí je, aby se
samec, samice i mládě našli pouze podle
nápodoby zvířete. Případně mohou vydávat
příslušný zvuk zvířete. Hra končí v okamžik, kdy
jsou zvířecí rodiny kompletní.
Druhá skupina jde ke stolečku a pracuje na
kolektivní práci. Děti si vybarví obrázky zvířat,
které následně vystřihnou a nalepí na čtvrtku
formátu minimálně A3. Pak dokreslují trávu,
farmu, vodu, pastviny a další prvky spojené s
chovem domácích zvířat.
Děti se pokouší zhodnotit výtvarnou práci i
spolupráci mezi sebou. Opakují si názvy zvířat.

Výtvarnou činnost by měly dělat děti,
které předešlý den výtvarnou část
nedělaly.

Čtvrtek – den devátý
Čas

Činnost učitele

Činnost dětí a očekávané odpovědi

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka dětem připraví veškerý materiál z
předchozích dní.

Děti si prohlížejí knihy, obrázky, své výtvory a
poslouchají zvuky zvířat nebo jara.

9.00 – 9.15

Expozice: Učitelka se zeptá dětí, o čem všem si tyto
dva týdny povídali. Vede rozhovor.

9:15-9:30

9.30 – 9.35

Společná část dětí organizovaná v
kruhu na koberci.

„A já vám teď budu pokládat otázky a vy mi na ně
zkusíte správně odpovědět, ano? Během toho můžete
koukat na připravené obrázky a vaše výtvory, které
vám můžou pomoci.“

Děti hovoří o tom, na co si vzpomněli.

1) „Jaké roční období teď máme?“

„Jaro.“

2) „Co se děje s rostlinami na jaře?“

„Začínají růst a kvést.“

3) „Aby mohli růst a kvést, co k tomu rostliny
potřebují?“

„Vodu, teplo, vzduch, světlo a živiny.“

4) „Co se děje s ptáky, kteří odletěli do teplých
krajin?“

„Vracejí se zpět.

5) „Ptáci si na jaře staví svá hnízda, z čeho?“

„Z větví stromů, kousků rostlin a bláta.“

6) „Rodí se všechna mláďata ptáků s peřím a dokáží
se o sebe postarat sama?“

„Ne.“

7) „Jaký úkol mají rodiče ptáků, které se o sebe sami
nepostarají a nemají peří?

„Zahřívají je a krmí.“

8) „Některá zvířata nám v zimě usnula zimním
spánkem. Jakmile se probudili, zjistili, že mají
obrovský hlad. Co je zapotřebí nosit na jaře
zvířatům do lesa?“

„Sůl, aby se jim zlepšila chuť k jídlu a zlepšilo se
trávení.“

9) „Jak nazýváme zvířata, která máme doma nebo
na farmě?“

„Domácí a hospodářská.“

10) „Musíme se o ně starat? Jak?“

„Ano.“

11) Opakování zvířecích rodin podle obrázků
Učitelka si s dětmi zopakuje naučenou píseň Na jaře,
nebo jinou, kterou se učili.

„Dáváme jím vodu, potravu a staráme se o ně.“
Po písni si děti vyberou hru, kterou si chtějí
zahrát. Na výběr mají Sejdeme se u, nebo Zvířecí
rodina.

„Zítra si budeme povídat o tom, co se stane, když se o
přírodu nestaráme a když jí škodíme. A vy zkuste
doma zjistit, co to je ohrožený druh.“

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Organizace u stolečků i na koberci,
knihy, obrázky, přehrávač, výtvarné
práce dětí, zasazené rostliny.

Děti si taky můžou zopakovat cokoliv,
co je během dvou týdnů nejvíce
bavilo.

Pátek – den desátý
Čas

Činnost učitele

8.50 – 9.00

Motivace: Učitelka si s dětmi zahraje hru Kdo mi s čím
pomáhá.

9.00 – 9.20

Expozice: Učitelka zhodnotí hru dětí a následně vede s
dětmi řízený rozhovor.

Činnost dětí a očekávané odpovědi

Komentáře, poznámky, organizace,
pomůcky
Děti se posadí do kruhu a zapřemýšlí se, kdo jim ve Pro děti jde o těžší typ hry. Učitelka
školce s něčím pomáhá. Děti potom po jednom
může dětem napovídat, kdo komu s
přijdou k nějakému dítěti, které jim pomáhá. To se čím pomáhá. Děti nenutí hrát,
postaví. Příchozí mu poděkuje za to, čím mu
pokud nechtějí.
pomáhá. Dítě, kterému bylo poděkováno, odpoví:
„Není za co.“ Děti se pak vzájemně se pohladí.

1) „Myslíte si, že je důležité si navzájem pomáhat?“

„Ano.“

2) „S čím vším a komu můžeme pomáhat?“

Děti odpovídají podle zkušeností.

3) „Tyto dva týdny jsme si povídali o rostlinách a
zvířatech. Povídali jsme si i o tom, jak jim můžeme
pomoci nebo jak jim pomáháme?“

„Ano.“

4) „Kdo z vás si vzpomene, jak můžeme pomoc nebo
pomáháme rostlinám, které máme doma?“

„Rostliny doma zaléváme.“

5) „Ano. Rostliny, které máme doma, zaléváme. A pokud „Z deště.“
rostou rostliny venku, z čeho získávají vodu?“
6) „Správně. A pokud je dlouho sucho, tak rostliny
zaléváme. Například v některých městech je zalévají
hasiči, na zahradě je zalijeme my.“
7) „A jak je to se zvířaty v lese? Doma? Na farmě? Jak
jim pomáháme nebo můžeme pomoci?
8) „A děti, představte si, že v přírodě existují zvířata a
rostliny, které řadíme mezi ohrožené druhy. Víte, co
to znamená?“

9:20-9:30

„Dáváme jim potravu, vodu, staráme se o ně.“

Děti odpovídají podle představy.

„To znamená, že těchto druhů rostlin nebo zvířat je už na
světě málo a může se stát, že vyhynou. To, že se jejich
počet zmenšuje, je způsobeno třeba kácením lesů a místo
nich se staví města nebo obchody. Nebo někde byla dřív
veliká louka či pole a teď už tam stojí veliká továrna. Aby
se vyhubení některých druhů zastavilo, existují na světě
lidé, kteří se o ně starají a pečují. Snaží se je zachránit.
Proto některé lesy či pole, kde se ohrožené druhy
nachází, prohlásí za chráněnou oblast. Zde například platí
zákaz kácení lesů, usmrcování nebo odchytu ptáků, či
sběr jejich vajíček, je zakázaný lov některých zvířat či sběr
některých rostlin.“
„Jak si myslíte, že bychom mohly přírodě, rostlinám nebo Děti říkají své nápady.
zvířatům, pomoci my tady ve školce?“

„Co kdybychom zkusily třídě třídit papír, abychom
„Ano.“
zabránily nadměrnému kácení stromů, ze kterých se papír
vyrábí?“

„A co kdybychom se teď společně vydaly na procházku,
nasbírali různý přírodní materiál a na zahradě postavili
broukoviště nebo jakýsi hotel pro brouky?“

„Ano.“

Pokud je nějaký dětský nápad
uskutečnitelný, učitelka podpoří
jeho realizaci.
U krabice na sběr umístí učitelka
tabulku se značkami dětí. Pokaždé,
když dítě vyhodí papír do krabice,
udělá si čárku. Po nějaké době se
může udělat vyhodnocení
nejlepšího sběrače.
Při pobytu venku nasbírají děti
potřebný materiál a na vhodném
místě na zahradě postaví s učitelkou
hmyzí domeček. Ten pak společně
kontrolují a sledují jeho obyvatele.

