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Venkovní ekologický výukový program pro MŠ 

Zahrada se probouzí 

z cyklu Bádání v zahradě  

 

Nápady a inspirace pro práci s pracovním listem: 

� domalovat listy a květy k pupenům na větvích stromů,  

� domalovat rostlinky na záhonek,  

� domalovat nářadí, které k setí semínek používaly,  

� vymalovat žížaly a dokreslit vše, co si o žížalách děti pamatují.  

 

Pokyny pro práci s žížalištěm:  

Je potřeba dbát na určitý komfort žížal, nevystavovat je zbytečnému stresu a strádání a včas je vypustit 

do volné přírody. Sklenice nesmí být skladovány na topení, které hřeje. Ideální umístění je v chladné 

temné místnosti, odkud ji paní učitelka jednou za den až dva donese do třídy a s dětmi prohlédne.  

Dvě sklenice jsou proto, aby děti viděly, jak dokážou žížaly změnit půdu – promíchávat jednotlivé 

vrstvy, vytvářet chodbičky. Sklenice se žížalami by měla být trvale zatemněná, aby žížaly pracovaly i 

těsně u skla a děti tak mohly jejich práci dobře vidět. Odkrývat by se měla pouze za asistence paní 

učitelky na krátkou chvíli (nevystavovat žížaly zbytečnému stresu). Je možné zkusit žížaly i krmit – 

dávat jim do sklenice čerstvé květy, listy, kousky ovoce nebo zeleniny a poté sledovat co mizí nejvíce 

a jakým způsobem.  

 
Pokyny pro práci se záhonkem 

V případě sucha by měly děti záhonek zalévat (ale pokud alespoň trochu prší, tak to není potřeba). 

Děti sami, nebo za přítomnosti paní učitelky by měli sledovat záhonek, jestli se už nějaké rostlinky 

objevují, jak vypadají a jak rychle rostou.  

 
Pokyny pro práci s větvičkami:  

Lektor s dětmi odštípne několik větviček z různých stromů a keřů. Tyto je potřeba umístit do třídy do 

odstáté vody, stačí i do jedné vázy/sklenice. Lektor větvičky označí barevnými stuhami pro snadnější 

zapamatování, ke kterému stromu či keři patří. Děti mohou sledovat, jak se postupně z pupenů rozvíjí 
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listy a květy, tipovat, která větvička se rozvine dříve a co na ní bude. Vhodné je dětem připomenout, 

aby kontrolovali i stromy na zahradě, odkud větvičky uštíply a diskutovat s nimi, zda se rychleji 

rozvinou pupeny ve třídě, nebo na zahradě a proč tomu tak je.  

 

 

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 

 


