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01/71. ZO ČSOP Koniklec, p. s., Chvalova 11, Praha 3, 130 00 
www.ekocentrumkoniklec.cz                                              
 
 
Metodika k terénnímu ekologickému výukovému programu: 
 
1. Název programu: Zahrada plodí (I. díl z cyklu: Bádání v zahradě) 
 
2. Autor programu: Ekocentrum Koniklec, Mgr. Kateřina Röschová 
 
3. Klíčový cíl: Žáci se seznámí se zahradou na konci léta a porozumí ročnímu cyklu přírody.  
  
4. Specifické Cíle:  

1) Žák se seznámí s nejvýraznějšími stromy a keři na zahradě mateřské školy.  
2) Žák pozná rozdíl mezi ovocem a zeleninou.  
3) Žák se seznámí s typickými zástupci hmyzu a zjistí, že není důvod se jich štítit.  
4) Žák se naučí pracovat se zvětšovací lupou.  
5) Žák se seznámí s životními nároky škvorů.  

 
 
5. Cílová skupina: MŠ 
 
6. Téma/ klíčové pojmy: ovoce a zelenina, listy a plody, hmyz, škvoři, hlemýždi, (biologický 
odpad, semínka) 
 
7. Vzdělávací oblast, vyučovací předmět / průřezové téma: 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví (Tělesná výchova) 
Průřezové téma Environmentální výchova 
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 
 
8. Doba trvání: 60 / 75 minut 
 
9. Cena: 45 Kč / dítě 
 
10. Kdy program probíhá: září - říjen 
 
11. Místo trvání: venkovní program na zahradě mateřské školy.  
 
12. Lektorské zajištění: 1 lektor na 15 žáků, odborné biologické znalosti tématu (botanika, 
základy dendrologie, ekologie, entomologie, ochrana životního prostředí), lektorské 
dovednosti  
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13. Anotace programu (max. 800 znaků včetně mezer):   
Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v září a říjnu na 
zahradě mateřské školy. Žáci se seznámí s obyvateli zahrady z řad rostlinné i živočišné říše. 
Žáci se naučí najít plody různých stromů a připomenou si rozdíl mezi ovocem a zeleninou. 
Zkusí najít hmyz žijící na stromech i pod zemí. Dále vyrobí domeček pro škvory, který umístí 
na vybraný strom zahrady. V prodloužené variantě žáci prozkoumají i život v zemi a současně 
zakopou 5 různých relikvií (ovoce, brambora, papír, plast, látka). Při jarním programu tohoto 
cyklu žáci relikvie opět vykopou a budou srovnávat, co se s nimi stalo.  
 
 
14. POPIS PROGRAMU  VČETNĚ METOD  PRÁCE: 
 
0) Úvod  
čas: 10 minut 
Pomůcky: obrázek rostliny koniklec a logo Koniklec, loutka jablíčka, nastříhané papíry + 
kolíčky + fix, kalendář zahrady 
 
setkání s žáky na zahradě MŠ. Lektor se předem dohodne, ve které části zahrady bude 
program probíhat. Žáky na toto místo odvede a v kruhu představí sebe a ekocentrum 
Koniklec. Žáci se představí při kolování loutky jablíčka a každý žák řekne jednu věc, která se 
mu na jejich zahradě líbí nejvíce. Lektor si žáky označuje jmenovkami (visačky).  
Poté lektor ukáže dětem kalendář zahrady, spolu s žáky ho popíše a ukážou si, která část se 
bude týkat dnešního programu.  
 
1) Poznáváme zahradu:  
čas: 5 minut 
Pomůcky: barevné stuhy, nožík 
 
lektor s žáky projdou část zahrady, kde se bude program odehrávat a pojmenují nejvýraznější 
dřeviny, křoviny a byliny. Lektor se pokusí u každého druhu říci 1 zajímavost či 
charakteristiku (př. bříza má bílou kůru). Stromy a keře může lektor označit barevnými 
stuhami, aby se dětem lépe pamatovali. Lektor rovnou naváže na téma programu - zahrada 
plodí. U stromů a keřů hledají žáci plody stromu. Lektor se musí přizpůsobit všemu, co 
najdou - vyloupaný oříšek od myši nebo veverky atd. (5 minut) 
 
2) Sezonní ovoce a zelenina:  
čas: 7-10 minut 
Pomůcky: příklady ovoce a zeleniny (př. jablko, mrkev, brambora, hruška), další plody 
(sebrané např. cestou do školky): oříšky, kaštany, různé bobule 
 
pro doplnění ukáže lektor další plody, které většinou na zahradě nejsou. V pomůckách by 
měli být kaštany, vlašské ořechy, dále pro aktivitu hřbitov odpadků má mít lektor s sebou 
jablko a bramboru. Ideálně když vezme i další plody co má doma, nebo co potká cestou 
(cibule, mrkev, šípky, pámelník, jeřabiny, psí víno, …). Ukazuje dětem a poznávají společně 
plody. U každého se snaží říci zajímavost nebo užitečnost (čí to je potrava), u pámelníku 
doporučení aby žáci neničili všechny kuličky na keři, protože v zimě jsou potravou pro ptáky. 
Ke konci otázek a povídání se zeptá, co se stane, když by to bylo pod zemí. Většinou žáci 
vědí, že vyroste něco nového. Plynulý přechod k další aktivitě (v 75 minutové verzi aktivita 
Hřbitov odpadků, v 60 minutové verzi aktivita lov hmyzu - zde je oslím můstkem otázka, co 
kromě listí a plodů je na stromech/keřích).  



3 
 

3) Dlouhá verze programu: Hřbitov odpadků:  
čas: 15 minut 
Pomůcky: papír, igelitový sáček, kus látky, jablko, brambora, nožík k rozpůlení jablka, nářadí 
(lopatky, hrabičky), tyčky a cedulky k označení místa zakopání, fix permanent, fotoaparát 
(mobil), lupy, bílé misky na vykopaný hmyz.  
 
Lektor ukáže 5 relikvií, které mají být zakopány, a ptá se dětí, co se s nimi stane, jak budou 
vypadat, když je na jaře zase vykopou. Dále rozdělí děti do 5 skupinek a rozdělí jim relikvie k 
zakopání - celá brambora, půlka jablka, igelitový sáček, papír a kus látky. Do skupinek 
rozdělí nářadí a každé skupince ukáže přesné místo, kde kopat díru. Je nutné určit, že má být 
hluboká, jinak udělají povrchový lom a po chvíli neváhat pomoci, jinak tam budou dlouho. 
Současně rozdá každé skupince lupu a bílou misku s návodem, aby sem shromáždili 
živočichy (většinou žížaly), které potkají. Kopání se tak samovolně stává lovem co nejvíce 
žížal. Žáci, kteří nekopou, si můžou prohlížet úlovky. Lektor průběžně kontroluje vykopané 
díry a ukazuje žížaly. Díra stačí cca 7-10 cm, žáci vloží svoji relikvii, lektor ji vyfotí a žáci 
zahrabou. K hrobečku se umístí cedulka na tyčce s obrázkem relikvie, slovním popisem (např. 
látka) a datem zakopání. Po zakopání a dostatečném prohlédnutí úlovků žížal žáci vypustí 
žížaly na místo, kde kopali (žížaly si umí najít cestu pod zem).  
 
 
4) Lov hmyzu:  
čas: 15 minut 
Pomůcky: bílé plátno, kelímkové lupy, určovací klíče 
 
lektor předem vytipuje strom či keř jako zdroj hmyzu ke zkoumání (zatím se mi osvědčila 
líska). S pomocí žáků rozprostřou pod větvemi bílé plátno (žáci ho drží po okrajích) a 
poklepáním či zatřesením větve sledují narůstající množství hmyzu. Lektor musí mít po ruce 
kelímkové lupy, kterými okamžitě odchytává úlovek - jinak úlovek uteče.  
Po dostatečném úlovku (možno se postupně přemístit i pod jiné větve a stromy) rozdělí lektor 
žáky do skupinek a každé skupince přiřadí lupu s úlovkem. Žáci ještě nemají dostatek 
trpělivosti s čekáním, než se někdo jiný podívá, berme to jako trénink.  
Lektor se snaží všechen ulovený hmyz pojmenovat, není potřeba příliš odborné názvy, stačí 
sekáč, škvor, atd. Zájemci si mohou půjčit klíč k určování bezobratlých (v současnosti máme 
jen půdní bezobratlé, tyhle stromové asi časem vyrobím) 
Po aktivitě je úlovek vypuštěn ke stromu / keři, kde byl uloven.  
 
6) Škvoři a domeček:  
čas: 8-10 minut 
Pomůcky: zvětšené obrázky škvora, květináč, 2 klacíky, suchá tráva, provázek, nožík, fix 
permanent (lektor může nakreslit škvora na květináč) 
 
ideálně, pokud je v předchozí aktivitě uloven škvor. Lektor jej nevypustí, ale naopak se ptá, 
co asi takový škvor jí (je všežravec, takže může napadat i naši úrodu, ale upřednostňuje 
živočišnou stravu - mšice, které nám určitě úrodu ničí) a kde bydlí. Může si pomoci 
zvětšenými obrázky škvora – nechá kolovat mezi žáky. S žáky se domluví, že škvorovi vyrobí 
domeček. K tomu je potřeba, aby každé dítě přineslo kousek suché trávy (lektor musí ukázat 
odkud, či celý postup, jak získat suchou trávu - jinak se žáci rozutečou po celé zahradě a 
hledají v zeleném trávníku suchou trávu) a jednoho žáka požádá o donesení dvou klacíků. 
Mezitím si připraví květináč a po návratu žáků jim objasní výrobu škvořího domečku - dírkou 
provléci provázek, navázat klacíky (do kříže či vodorovně - bude to držet taky) a do květináče 
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nacpat suchou trávu (ne na těsno, aby měli škvoři prostor k životu, žáci dohromady přinesou 
více, než je potřeba - lektor by měl nechat všechny žáky nacpat do domečku trávu a pak ubrat 
na přípustnou míru). Obrázek škvořího domečku je na konci metodiky.  
 
Kde má dveře, kudy tam bude chodit? Kolik se tam vejde škvorů? Domeček je nutné umístit 
tak, aby se květináč dotýkal kmene stromu. S žáky vyberou vhodný strom. Lektor prozradí 
žákům, že takový domeček můžou stěhovat podle toho, kde je zrovna potřeba – kde jsou 
přemnožené mšice (to na zahradě MŠ asi nenastane, ale pravda to je a na zahradách to tak 
funguje). A také že teď můžou sledovat, jestli se jim tam nějací škvoři zabydlí, ale opatrně, 
aby jim neublížili nebo je zbytečně neplašili.  
 
 
8) Závěr 60 i 75 minutové varianty:  
čas: 7-10 minut 
Pomůcky: obrázky a pomůcky z předchozích aktivit pro připomenutí, kalendář zahrady, 
chrastící jablíčko, pracovní listy zahrady a kalendáře zahrady 
 
lektor si s žáky připomene, co všechno o zahradě zjistili – názvy stromů, keřů a bylin, ovoce a 
zelenina, další plody stromů, hmyz a kde žije (pod zemí a na stromech/keřích), škvoři. V 75 
minutové variantě si připomenou, co je čeká na jaře – vykopávání odpadků. Lektor ukáže 
žákům kalendář zahrady a pojmenují jednotlivé části roku a ukážou si, který obrázek patří té 
jejich. Poté nechá lektor kolovat chrasticí jablíčko a vyzve žáky, aby zachrastili dle toho, jak 
se jim program líbil. Na konci dostanou žáci (paní učitelka) pracovní list zahrady a list 
kalendáře zahrady.  
 
15. Způsob hodnocení: sdělování dojmů prostřednictvím loutky jablíčka a případného 
slovního doprovodu, dotazník na návratce (lektor, učitel) 
 
16. Pomůcky:  
loutka jablíčka, jmenovky, kolíčky, fix, sezonní ovoce a zelenina (jablko, okurka, mrkev,…), 
nožík, barevné stuhy, velký kalendář zahrady, klíč k určování bezobratlých (Rezekvítek), bílé 
plátno, 5x bílá miska, 5x klasická lupa, 5x kelímková lupa, fix permanent, obrázky škvora, 
materiál pro výrobu domku pro škvory (květináč, konopný provázek). Navíc pro 75 
minutovou variantu: fotoaparát, kus papíru, igelitu a látky, lopatky, zalaminované cedulky, fix 
permanent, připínáčky, silné špejle, nebo si musí najít klacíky na místě. Pracovní list Zahrada 
plodí a kalendář zahrady.  
 
 
17. V čem je program výjimečný, v čem je příkladem dobré praxe:  
Praktické seznámení se zahradou a jejími obyvateli, rozvíjení poznávacích schopností, 
samostatná práce – práce s lupou, určování živočichů dle klíče, sdílení znalostí s ostatními 
spolužáky, rozvoj kladného vztahu k přírodě 
 
18. Rizika programu:  
Program probíhá venku na zahradě mateřské školy. Lektor nezná dopředu terén ani přírodní 
možnosti zahrady. Ochota zaměstnanců školky ke kopání v zahradě. Počasí a vybavení dětí.  
 
19. Zdroje, prameny:  
Interní materiály Ekocentra koniklec (www.koniklec.cz) 
Učíme se v zahradě (Burešová K. a kol., Chaloupky o.p.s., 2007) 
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Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání (Kapuciánová Magdalena, Jančaříková 
Kateřina, 2013) 
Malá tajemství přírody (Dobruka Luděk, Dobruková Jana, 1989) 
 
20. Fotografie 
 

 


