
Jak Zvídálek zahradničil

Jednou šel skřítek                do zahrady a vysel  tam semínka                       

, a řeřichy                              .

Potom vysadil kuličky                            a do země schoval.                   .  

Když byl s prací hotov, vzal                      , nabral vodu z nádoby na

dešťovou vodu a všechno to pořádně zalil. Sedl si a volal na                 , 

aby vykouklo z                                           a svými paprsky zahřálo zem, 

protože jen tak se mohou semínka probudit a růst. Také poprosil 

mráčky, aby mu pomohly pravidelně zem zalévat a aby byla 

pořád plná. Každý den se chodil na zahrádku dívat a viděl,

jak ze země vykukují první                            a        a ,

jak se rostlinky postupně zvětšují a jak se jim hezky daří. Řeřicha už je 

veliká a moc dobře chutná na                                 , který si skřítek dal

ke svačince. 



A z malého             už je dokonce hezký malý  stromeček                    .                  

Skřítek                 se zaradoval a krásně se                    .  

Poděkoval                       a                         za pomoc a těšil se, až si brzy

pochutná na zdravých plodech rajčat, paprik a hrášku a na podzim 

nasbírá plnou                kaštanů z vypěstovaného                             .



Říkanka na protažení těla

Vyšlo slunce, zasvítilo (chůze na místě ),

na nebi se obrátilo ( otáčení na místě ).

Každá kytka maličká ( podřep ),

radost má ze sluníčka ( výskok ).

Ke slunci se naklání ( úklony stranou ),

lístky z hlíny vyhání ( vzpažení rukou ).

TIP: Říkanku bez cvičení můžeš doplnit hrou na jakýkoliv rytmický 

nástroj- třeba dvě vařečky a nebo ji říkat rychleji a pomaleji, nebo ji  

postupně zrychlovat a zpomalovat.

Básnička

Ovoce a zelenina,

to je život, to je síla.

Kdo jí hrášek, papričky, 

ten je zdravý celičký.

Vyrostly nám na zahrádce,

byla s nimi spousta práce.

Vitamíny potřebujem,

zvítězíme nad zlým virem.



https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc

Písnička – Šel zahradník do zahrady

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,

vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.

Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen,

vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.

Melodii a krásně animovanou píseň najdeš zde:

TIP: Můžeš si na písničku zahrát pantomimu 
a ztvárnit text pouze pohybem beze slov 

- předvádět, co zahradník dělá.

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc


Dosavadní vývoj jírovce (kaštan)
Kaštan jsme ukotvili na párátka a ponořili do kelímku s vodou…

Milé děti,
než byla naše školka uzavřena, společně jsme zaseli semínka 

některých rostlin a také vložili kaštan do kelímku s vodou, 
my se dále o rostlinky staráme a průběžně vám fotíme,

jak se rostliny vyvíjejí. 
Nyní si můžete fotografie a dosavadní vývoj rostlin prohlédnout.

kaštan 1. klíček - kořen 2. klíček - list

mladá rostlina

1 2 3
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Dosavadní vývoj hrachu
Semena hrachu jsme zaseli do malého pařeniště, 

zalévali a nechali na okně na sluníčku, 
když hrášek povyrostl přesadili jsme jej do větší nádoby 

a museli jsme rostlinky podepřít, 
aby se mohly pnout vzhůru..., hrách nám již kvete 
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Detail květu
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Dosavadní vývoj paprik
Semena papriky jsme zaseli do malého pařeniště, 

zalévali a nechali na okně na sluníčku, 
když povyrostla, tak jsme je přesadili do většího květináče...
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Zapařené pařeniště 
s paprikami



Dosavadní vývoj rajčat
Semena rajčat jsme zaseli do malého pařeniště..., 

zalévali a nechali na okně na sluníčku, 
když povyrostla, tak jsme je přesadili do většího květináče...
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Pozoruj tvar semínek a všimni si jejich různé velikosti

RajčePaprika Hrách



Pracovní list - Fazolka



Úkoly skřítka Zvídálka pro tento týden:

1. Přečti si společně s rodiči pohádku, 

doplňuj slova místo obrázků, už jsi velký čtenář!

2. Protáhni si tělo a nauč se krátkou říkanku

nebo básničku o ovoci a zelenině.

3. Vyzkoušej pantomimu na píseň 

Šel zahradník do zahrady

4.  Pozoruj vývoj jednotlivých rostlin a zkus s dospělákem popisovat, 

co se děje na fotografiích, můžeš si nějakou rostlinku vybrat,

nastříhat obrázky, dobře je zamíchat a pak zkoušet seřadit 

od počátku do konce.

5. Nachystej si papír A4, vytvoř si záznamový arch s názvem 

„Jak roste hrášek“ nebo „Jak roste jírovec (kaštan)“, vezmi si  

pastelky a nakresli si rostlinku hrášku nebo jírovce v různých stádiích 

růstu tak, jak je vidíš na fotografiích.

6. Odpověz na otázku, které ze semínek na fotografii je největší a které 

nejmenší, nebo na ně jen ukaž prstíkem.

7. Vytiskni si pracovní list fazolka a zakroužkuj zeleně, co je správně,

pak škrtni černě, co je špatně. Celý obrázek si vybarvi.

Otázky k obrázkům najdeš právě zde:

1. Poroste fazolka lépe na světle nebo ve tmě?

2. Na suché zemi nebo při pravidelném zalévání?

3. V chladu nebo v teple?

4. Na talířku s vatou nebo na prázdném talířku?

5. V jedné hromádce s ostatními semínky

nebo když má kolem sebe více místa?

JSI VELKÝ ŠIKULA 

Dnes máš úkolů trošku více, nemusíš je udělat najednou, vybírej si ty, které     

tě potěší. Moc se těšíme na fotky tvých obrázků. 


