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DÍLČÍ CÍLE
 na základě experimentu zjistit, co potřebuje rostlina k růstu
 upevňovat správný postup při sázení
 pozorování průběhu růstu semínek
 práce s přírodním materiálem a úklidovými pomůckami
 rozvíjení jemné a hrubé motoriky

VÝSTUPY
 děti poznají, že na vývoj rostliny mají vliv různé podmínky
 získají základní znalosti jak pečovat o rostliny
 dovede postupovat podle instrukcí a pokynů
 dítě zasadí semínko a umí pečovat o něj
 k rostlinám se chová s vědomím, že nesprávným zacházením mohou přijít

o život
 má elementární poznatky o přírodě
 zvládá dle svých možností uklidit si své pracovní místo

POMŮCKY
 činnosti mohou být zařazeny uvnitř nebo i venku, dle Vašich možností
 plastové misky
 osení (oves, ječmen), hlína, lopatka, konvička, voda, tužka, smetáček s lopatkou

MOTIVAČNÍ POHÁDKA: 

Bylo jedno malé semínko. Jen tak si leželo v trávě a čekalo, až zaprší. Pak se přihnal mráček, 
upustil pár dešťových slziček a to malé semínko se vsáklo do hlíny. Jednoho dne z něho 
vyrostla krásná květinka – to je moje maminka. Ještě nedávno měla vlásky pěkně žluté od 
sluníčka, ale teď jí pomalu bělají. Nedivte se, je to pampeliška. Maminka teď má moc 
starostí. Stará se o mě, o mé sestřičky a bratříčky a to dá práci,
panečku! Všechny nás musí hlídat před větrem. My jsme totiž
semínka na její bílé hlavičce. Až nás maminka spočítá, jestli někdo
nechybí, dá nám každému pusinku na rozloučenou a zavolá
větříček. My se připravíme na dlouhou cestu do světa, už se moc
těšíme. Včeličky nám vyprávěly, že svět je plný vůní a barev.
Větříček pak zafouká, zamává na pozdrav a roznese nás na všechny
strany. A co se bude dít potom? Počkáme si na mráček, až zaprší a z
našich semínek pak vyrostou nové pampelišky, stejně krásné, jako

naše maminka.



Prožitkové a činnostní metody: rozhovor o pohádce

Jazykové činnosti: báseň s pohybem

Z malinkého semínka, které v zimě spí,
roste, roste rostlinka.
Když se probudí,
protáhne se, protřepá,
vykukuje do světa.                                                    
Povystrčí hlavičku,
leze z hlíny ven.
Ukáže se sluníčku:
„přeji dobrý den." 

Motivační činnosti:
(připravte si misky s různými semínky a nechte dítě si na něj sáhnout, očichat. Podporujte 
zvídavost dítěte.)
„Já mám tady taky semínka, podívej se (ukázka ve dvou miskách semínek
ječmene a ovsa). 
„Co kdybychom si zahráli na větřík a semínka rozfoukali?“
„Vyrostly by nám tady pěkně doma na koberci?“
 (prostor na názory dítěte, porovnávání informací z pohádky …)

PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 za pomoci dítěte odneste potřebný materiál do místnosti, či ven, kde bude probíhat 

výsadba semínek
 vysvětlete a ukažte postup práce
 vyberte semínka, která společně nasadíte (ječmene nebo oves, kytičky, bylinky, atd..)
 nechte dítě samostatně pracovat pod Vaším dohledem 
 označte misky štítkem, který si děti samy vytvoří (obrázek, apod...)
 proveďte rozhovor o následné péči o rostlinky
 společně připravte misky na pokusy se semínky

PRACOVNÍ LIST
(Vystříhej jednotlivé obrázky semínka a
poskládej od semínka k rostlince)
Časová posloupnost - fáze růstu fazole

http://versovani.blogspot.com/2010/03/z-malinkeho-seminka-ktere-v-zime-spi.html
https://ms.skolasopotnice.cz/data/uploads/fotky/pedskolaci/faze-rst-fazole.jpg


BADATELSKÉ ČINNOSTI:

V průběhu 10 dnů by Vám měly dát pokusy odpověď na dané otázky:

Miska číslo 1 – semínka jste položili volně do misky
(Potřebují rostliny hlínu a vodu k růstu?)
Miska číslo 2 – semínka jste nasypali do misky s vodou
(Co se s nimi stalo? Stačí jim jen voda?)
Miska číslo 3 – semínka jste zaseli do vlhké hlíny a pak jste je již nezalévali
(Potřebují rostliny ke svému růstu vodu?)
Miska číslo 4 – semínka jste zaseli a vzorně se o ně starali 
(Vyklíčila semínka, daří se jim dobře?)
Miska číslo 5 – semínka jste zaseli do vlhké hlíny a po vyklíčení jste je
zakryli (Potřebují rostliny světlo?)
Miska číslo 6 – semínka jste zaseli do hlíny a položili za okno 
(dáme do lednice -  potřebují rostliny k růstu teplo?)

S dětmi označte misky piktogramy (např. přeškrtnutá konvička, zakryté sluníčko,…)
Děti by měly každý pečovat a kontrolovat, co se v které misce děje.

HUDEBNÍ ČINNOSTI: 
Seznámení s písní SEMÍNKO:
https://www.youtube.com/watch?v=ldKgge2WUuE

Pohádka „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
https://www.youtube.com/watch?v=ldKgge2WUuE


 

MŮŽETE POKRAČOVAT V OTÁZKÁCH:

 Co nového se Vaše dítě dozvědělo? Co bylo obtížné, co jednoduché? Co se mu líbilo a proč? 
Jak jste při společné práci postupovali, co jste udělali nejdříve? Co by si chtělo dítě samo 
ještě zasadit? Budeš pomáhat doma rodičům na zahrádce? Jak se staráme doma o květiny v 
květináčích?

POHÁDKA NA KONEC:

Žila, byla tři semínka, celou zimu spinkala a spinkala schovaná u maminky ve spíži. Bylo jim
tam příjemně chladno a tak se jim dobře spalo. Jednoho dne maminka uklízela ve spížce a
vyndala semínka na okno. „Jé to je teplíčko, podívej se, fazolce Munga venku už kvete
první bílá kytička“. Semínko pohanky se kouklo a řeklo „To je sněženka“ a semínko Konopí
se přidalo „Já vidím bleduli“. To je krása. Mungo zesmutněl, jé mě svědí slupka, kdyby mě
tak někdo zalil vodou, to by byla paráda, já bych rostlo a rostlo a pak by si mě někdo třeba
dal na chleba nebo do polívky. Semínko pohanky se přidalo, mě někdo jí jen tak pro radost,
protože já jsem zdravé. Najednou se začali hádat, kdo je zdravější a koho mají nejraději a
hádali se, vrtěli na okně, až se vysypaly. „To je nadělení“ řekla maminka a zavolala děti,
aby semínka daly do mističek.


	Z malinkého semínka, které v zimě spí, roste, roste rostlinka. Když se probudí, protáhne se, protřepá, vykukuje do světa. Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven. Ukáže se sluníčku: „přeji dobrý den."

