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Venkovní ekologický výukový program pro MŠ 

Zahrada spí 
z cyklu Bádání v zahradě  

 
Nápady a inspirace pro práci s pracovním listem: 

� dokreslit jehličnatý strom – v zimě neopadává,  
� stromům nakreslit hladkou nebo vrásčitou kůru podle vlastních otisků kůry stromů ze zahrady,  
� nakreslit zvětšené sněhové vločky padající z oblohy,  
� dokreslit do sněhu další stopy, které si děti pamatují,  
� nakreslit ptáčky u krmítka, vhodné doplit připomenutím zimujícího ptactva a jejich obrázky.  

 
 Nápady a inspirace pro další činnosti:  

� vystřihávání sněhových vloček z bílého nebo modrého papíru.  
 
 Pokyny pro práci se sněhem ve sklenici:  

V případě, že je na zahradě sníh, budou děti dělat se sněhem následující pokus: sklenici naplní 
sněhem, zarovnají jej a nakreslí čáru, po kterou je sníh ve sklenici. Lektor přitom hlídá, aby děti 
dávaly do sklenice co nejčistší sníh. Tuto sklenici prosím umístěte do třídy a průběžně s dětmi 
sledujte. Sníh začne roztávat, vody bude méně, než je ryska na sklenici a bude špinavější, než by 
se podle bílého sněhu očekávalo. Co z toho plyne:  
� sníh obsahuje špínu, i když to není na první pohled vidět,  
� sněhu je více, než když roztaje,  
� za jak dlouho sníh roztál?  

 
Možnosti dalšího zkoumání:  

� naplnit sklenici znovu, snažit se sníh co nejvíce umačkat a zhutnit,  
� srovnat rychlost tání a množství vody s další sklenicí, kde sníh není tolik namačkaný 

 
Cyklus Bádání v zahradě:  

1. Zahrada plodí: září a říjen 
2. Zahrada se chystá ke spánku: listopad a prosinec 
3. Zahrada spí: leden a únor 
4. Zahrada se probouzí: březen a duben 
5. Zahrada kvete: květen a červen 

Poznámka: uvedené měsíce jsou pouze orientační, záleží na vývoji počasí v konkrétním roce.  
 
Objednávání venkovních a vnitřních programů pro MŠ:  
Přes formulář na našich stránkách: www.ekocentrumkoniklec.cz  
nebo mailem/telefonicky:  Mgr. Kateřina Röschová 
katerina.roschova@ekocentrumkoniklec.cz,  +420 774 497 327 


