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KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení - klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, 
které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo 
dokázalo a zvládlo
Činnostní a občanské kompetence - chápe, že 
zájem o to, co se kolem děje, činorodost, 
pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a 
nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
Kompetence k řešení problémů - problémy řeší 
na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; 
spontánně vymýšlí nová řešení problémů a 
situací; hledá různé možnosti a varianty (má 
vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Dítě a svět - mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí 
dítěte
Dítě a svět - pomáhat pečovat o okolní životní 
prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v 
okolí, živé tvory apod.)
Dítě a jeho tělo - vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, 

rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)



Tentokrát se Včeličky nepustily do vyrábění jen 
tak nějakých pilinových hlaviček, ale rovnou do 
miminek. Z kelímku od jogurtu si vyrobily 
postýlku a hurá vyrábět miminko. Připravili jsme 
si piliny, silonové ponožky, semínka travičky. 
Venku bylo krásné počasí, tak jsme se do práce 
pustili tam, to nás paní uklízečky pochválily.



Miminku uděláme ouška, nosánek, očička…. Jen 
na vlásky si musíme chvilku počkat.



Miminka jsme odnesli do teploučka a pěkně se o ně 
začali starat. A co naše miminka nejvíce potřebují? 
Vodu, vzduch a světlo.



Miminka jsme každý den kontrolovali, až 
jednoho dne kuk a máme tu první vlásky.



Jéjé, tohle 
miminko 
už bude 
potřebovat 
k holiči..



Děti si svoje miminka odnesly domů a tam 
pokračovaly v péči o ně.

U projektu jsme se naučili, jak se o rostlinky 
starat, jak s nimi jemně manipulovat. Užili 

jsme si spoustu legrace a už se těšíme na další 
úkoly Malého zahradníka.

Prezentaci 
zpracovala:
Pavla Zichová


