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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 se chystá ke spánku (II. 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 zjistí, jak různá zvířata přečkávají zimu.  
3) Žák se dozví, jak zimuje ježek a kdy je potřeba mu pomoci.  
4) Žák se seznámí s typickými zástupci hmyzu a zjistí, že není důvod se jich štítit.  
5) Žák se naučí pracovat se zvětšovací lupou.  
6) Žák vytvoří z barevných listů trvalý obrázek na plátno.  

 
 
5. Cílová skupina: MŠ 
 
6. Téma/ klíčové pojmy: listí, hmyz, zásoby, tvoření, ježek 
 
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: listopad - prosinec 
 
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  
 



2 
 

13. Anotace programu (max. 800 znaků včetně mezer):   
Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Program probíhá v listopadu a 
prosinci na zahradě mateřské školy. Žáci se seznámí s obyvateli zahrady z řad rostlinné i 
živočišné říše. Poznají stromy a keře na zahradě a najdou hmyz, který budou moci zkoumat 
pomocí lup. Žáci se během programu dozvědí, že ne všichni obyvatelé zahrady přes zimu spí 
a některým zvířátkům pomůžou se na zimu připravit. V závěru programu si žáci přenesou 
barvy listí na plátno jako vzpomínku na barevný podzim.  
 
14. POPIS PROGRAMU  VČETNĚ METOD  PRÁCE: 
 
0) Úvod  
čas: 10 minut 
Pomůcky: obrázek rostliny koniklec a logo Koniklec, chrastící list, 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 chrastícího listu 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, 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. Počet pojmenovaných rostlin volí lektor podle 
schopností dětí tak, aby převládala kvalita nad kvantitou. Pokud si na konci programu budou 
žáci pamatovat názvy 3 stromů ze zahrady, je to dobrý výsledek oproti pojmenování všech 
rostlin, ze kterých nebudou žáci vědět nic.  
V dlouhé verzi (děti absolvovali program Zahrada plodí) si lektor s dětmi připomene co se 
dělo na minulém programu a jednotlivá místa obejde, nezapomenout zkontrolovat škvoří 
domeček.  
 
2) Kdo se chystá ke spánku?:  
čas: 15 minut v počtu 9 dětí 
Pomůcky: obrázky živočichů spí x nespí (obrázky živočichů, míst kde zimují, krmítka), 
ukázka zásob na zimu (oříšky, šišky, kaštany, žaludy, choroš) 
 
celá zahrada se ke spánku nechystá. Kdo tedy a jak?  
Stromy - shazují listí (strom přes zimu také roste, ale velmi málo) a vytváří tak prostor pro 
zimování některých zvířátek.  
zimují: ježek (v hromadě listí, pod hromadou klacků, dřeva), žížala (zavrtá se hluboko do 
země), šnek (do vysoké trávy/listí a zavíčkuje se - viz obrázek), beruška (zalézá do dutinek 
stromů, zalézá i do bytů), netopýr (v jeskyni nebo na půdě - obrázky, musí jich být hodně, aby 
se navzájem zahřívaly) 
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jiná zvířata jen zásoby a v zimě jsou aktivní: veverky, myši, někteří ptáci (sýkorky koňadra, 
modřinka, vrabci, brhlík) - krmítka 
někteří na zimu jinam: někteří ptáci - čáp černý, čáp bílý, vlaštovky, jiřičky (všichni 
vyjmenovaní do Afriky).  
Lektor postupně ukazuje žákům obrázky zvířat a žáci vymýšlejí, kde kdo přečká zimu, 
obrázek vždy někomu přidělí. Poté se žáci snaží každý obrázek umístit tak, aby zvířátko 
přečkalo zimu co nejpohodlněji: ježka zahrabat do listí, žížalu “do země”, k veverce a myšce 
dát oříšky, ptáčky na krmítko a stěhovavé dát na obrázek sluníčka. Umisťování pojmout jako 
běhací aktivitu - každé dítě doběhne do místa, kde zvířátko přečká zimu, položí ho tam a 
přiběhne zpátky.  
Velký prostor pro improvizaci, záleží na možnostech zahrady, obrázky (např. krmítko) 
využívat jen pokud není vhodné místo na zahradě.  
Obrázky si nechá lektor donést zpět (opět běhačka) buď až na konci programu (před 
závěrečným vyhodnocením), nebo ve chvíli, kdy vidí, že je potřeba vložit další pohyb (děti se 
nesoustředí).  
 
3) Ježek usíná:  
čas: 10 minut 
Pomůcky: obrázek ježka, hrabičky, obrázky potravy pro ježka 
 
co jí ježek? Jak moc musí být najezený, než usne? Lektor si s dětmi o tom povídá, případně 
ukazuje potravu na obrázcích. Jak velký musí být ježek, aby mohl přečekat zimu? Co dělat 
když najdete na podzim /na začátku zimy ježka? Tedy kdy je nutné mu pomáhat a kdy to 
zvládne sám?  
Pokud se na otázky žáci nesoustředí, ladně ukončit dotazování a pokračovat: potrava ježků - 
kartičky - každý žák si vytáhne jednu a zamyslí se, jestli to je potrava pro ježky. Většinou si 
myslí, že ježci jí jablíčka a hrušky - vysvětlit, že to je tak jen v pohádkách a že ježek je lovec. 
Co tedy jí jako lovec? Všechen hmyz co je na obrázkách (stonožka, střevlík, larva, slimák, 
žížala). Pokud žáci přijdou s tím, že ježek si ta jablíčka nosí na bodlinách, ptát se: jak si tam 
to jablíčko dal? Spadlo na něj ze stromu? Nebolelo ho to? Jak by si ho sundal? Používat 
takové otázky, aby se žáci museli zamyslet. Lektor má v ruce druhý obrázek ježka a případně 
ukazuje krátké tlapky, a jestli opravdu si s těma tlapkami dá jablíčko na záda.  
Aby přečekal ježek zimu, je potřeba velká hromada listí - pokud je na zahradě nějaké listí na 
shrabání, lektor rozdělí mezi žáky nářadí a žáci vytvoří hromadu na vhodném místě. Do 
hromady umístí obrázek ježka.  
 
4) Lov hmyzu:  
čas: 12 minut 
Pomůcky: sklenice s vodou, lupy obyčejné i kelímkové, bílé plátno, určovací klíče 
 
Zůstáváme dále u hromady listí a hledáme, jestli tam je nějaký hmyz. Pomůžeme si sklenicí a 
vodou - do sklenice dáme pár listů a zalijeme vodou. Pokud tam je hmyz, tak může vyplavat. 
Hledáme hmyz, zkoumáme lupou, můžeme použít přítomné klíče na určování. Necháme děti 
chvíli koukat do sklenice, promícháme listí, zájemce také necháme promíchat listí - ale 
vyhrnout rukávy.  
Pokud není v listí hmyz, pak hledat jinde (odkulit pařez, sklepat ze stromu, keře).  
(12 minut) 
 
6) Krásné barevné listí:  
čas: 10 minut 
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Pomůcky: plátýnka 20x20 cm, oblázky na tlučení, barevné listy 
 
lektor má s sebou malé barevné lístky, které našel cestou do školky, neb není záruka, že to 
samé najde i na zahradě. Pokud ano, použije lístky ze zahrady. Pokud ne, použije sebou 
donesené. Nejdříve ukáže lektor postup - položí plátno na tvrdý povrch (dlážděná cesta, 
lavička, …), položí na plátno list a plátno přes list ohne. Pak chvíli tluče oblázkem do místa, 
kde je list, až se začne objevovat barva listu. Poté vysvětlí činnost slovně.  
Rozdá žákům plátýnka (cca 20x20 cm na žáka) a vyzve je k činnosti, pokud je potřeba, 
pomůže, doporučí lepší systém práce. Zde se rády zapojují i paní učitelky.  
(10 minut) 
 
pokud se tak nestalo dosud, nechá si lektor přinést obrázky zvířátek, kterým žáci pomohli se 
připravit na zimu.  
 
8) Závěr 60 i 75 minutové varianty:  
čas: 7-10 minut 
Pomůcky: obrázky a pomůcky z předchozích aktivit pro připomenutí, kalendář zahrady, 
chrastící list, pracovní listy zahrady a kalendáře zahrady 
 
lektor si s žáky připomene, co všechno o zahradě zjistili – názvy stromů, keřů a bylin, 
jednotlivé živočichy, kterým žáci pomáhali připravit se na zimu – žáci říkají, co které zvířátko 
v zimě dělá nebo potřebuje, jak to je s ježkem a co viděli za hmyz. Lektor ukáže žákům znovu 
kalendář zahrady a pojmenují jednotlivé části roku a ukážou si, který obrázek patří té jejich. 
Poté nechá lektor kolovat chrasticí list a vyzve žáky, aby zachrastili dle toho, jak se jim 
program líbil. Na konci dostane paní učitelka pracovní list zahrady pro další práci s žáky.  
 
15. Způsob hodnocení: sdělování dojmů prostřednictvím loutky listu a případného slovního 
doprovodu, dotazník na návratce (lektor, učitel) 
 
16. Pomůcky:  
loutka listu, jmenovky, kolíčky, fix, barevné stuhy, nožík, obrázky živočichů spí x nespí, 
obrázky zásob na zimu (oříšky, kaštany, žaludy, šišky, choroš), obrázky potravy pro ježka a 
druhý obrázek ježka, velký kalendář zahrady, klíč k určování bezobratlých (Rezekvítek), 
20x20 cm čtverce bílého plátna na tisk listů minimálně v počtu dětí, 20ks oblázků, sklenice, 
voda, 5x bílá miska, 15x klasická lupa, 5x kelímková lupa, plátno pro sklepávání ze stromů, 
hrabičky. Pracovní list Zahrada se chystá ke spánku 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) 
 
 


