
Třída 4. ŽABIČKY 
   „Bylinky z naší zahrádky“ 

 
Cíle projektu: 

Cílem projektu je získávat nové vědomosti o bylinkách, mít povědomí o tom, kde je 

mohou děti v přírodě najít a jak je využít pro své zdraví. Své znalosti si prakticky 

ověřit sběrem a sušením bylin, poznáváním podle vůně, vzhledu, vařením čaje a jeho 

ochutnávkou. 

Jako motivaci jsme zvolili literární text z publikace „Voňavá tajemství“. Děti si 

vyslechly vyprávění „Babka Kopřivka“ a seznámily se s úkoly: výpravou za kopřivami 

a zjištěním, proč kopřiva pálí. Dalším úkolem bylo poznat bylinky z naší bylinkové 

spirály a najít lípu s květem.     

                                                                               



 Tento rok jsme se starali o bylinkovou spirálu, kde bylo potřeba vysadit nové bylinky, 

které po zimě vymrzly. Navštívili jsme zahradnictví, kde si děti vybraly vhodné 

sazenice jako je máta, meduňka nebo levandule. Do projektu jsme společně vybrali 

téma „Bylinky z naší zahrádky“ a přidali jsme sběr a sušení lipového květu.  

Na projektu spolupracovalo 25 dětí ve věku 5-6 let. 

 

 

Co všechno děti k realizaci potřebovaly?  

Košíček na sběr bylinek 

Nůžky 

Bylinkové sazenice 

Zahradnické nářadí 

Zeminu k doplnění bylinkové spirály 

Malé konve na zalévání 

 

Klíčové kompetence, ke kterým jsme směřovali: 
Kompetence k učení 

-má elementární poznatky o přírodě, která dítě obklopuje 
-klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 
-soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
 
Kompetence k řešení problémů 
-problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a 
omylu, zkouší, experimentuje 
 
Komunikativní kompetence 
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie) 
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 
 
Sociální a personální kompetence 
- samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
- při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje 
 
Činnostní a občanské kompetence 
- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí    
také odpovídá 
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé okolní prostředí 



- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na 
něm podílí, a že je může ovlivnit 
 

Očekávané výstupy: 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, udržovat pořádek, zvládat 
jednoduché úklidové práce apod. 

 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví 

 Vnímat pomocí smyslů 

 Spolupracovat s ostatními 

 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 Vyhledávat informace v encyklopediích 

 Být citlivý k přírodě 

 
 
Začátek …. 

Jarní zahrada nabídla dětem možnost sběru mladých kopřiv. Vyrašily přímo u našeho 

plotu.  

Děti si tuto bylinku vyhledaly v atlasu léčivých rostlin, zjistily její léčivý účinek, o její 

žahavosti  však dobře věděly i bez atlasu. Samozřejmě se přesvědčily samy. A začali 

jsme stříhat rostlinky. Našli se i odvážní, kteří kopřivu ochutnali. 

Při sběru jsme si i zazpívali známou písničku „Proč kopřiva pálí“ 

 

Stříháme kopřivy 

 

 

 



 

Naši  „odvážlivci“ 

 

 

Nasbírané kopřivy je potřeba řádně usušit… 

 

 

Kopřivy jsou nasušené, můžeme se věnovat bylinkové spirále. Nakoupené bylinky 

jsme vysadili, je třeba se o ně pečlivě starat – vyplet  zalévat, udržovat, aby 

nezaschly. 

 

 



 

 

 

 

 

Každá bylinka voní – nakoupili jsme ty nejvoňavější. 

 

 

 



 

 

Brzy budou vonět i na naší spirále, všechny bylinky jsme pečlivě zasadili. 

Děti lákala tato vůně, proto jsme několik lístečků utrhli a vyzkoušeli jsme si připravit 

osvěžující nápoj z máty a meduňky. 

 



 

 

 
 

Zaléváme a pečujeme o bylinkovou  spirálu. 

 



 

 

Co to voní? Děti objevily za plotem naší školky kvetoucí lípy, které měly za úkol najít 

a poznat. Na to jsme čekali. Bereme košíček a otrháváme voňavé květy. A těch 

včeliček…. To se jen tak nevidí. Musíme být opatrní. 

 



 

Už se těšíme, jak budeme vařit čaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radujeme se! 

 



Nastal ten správný čas na vaření čaje. Bylinky jsou nasušené, voda vaří, hrnečky 

jsou připraveny. Tak „Hrnečku, vař!“ 

Ale my víme, že hrneček sám nic neuvaří, nejsme přece v pohádce! Přiložíme ruce 

k dílu a čaj je hotov. 

 

 

Připravujeme… 

 

 

 

 



 

Konečně jsme se dočkali, vaříme! 

 

Také cítíte tu vůni? 

Ochutnávka byla skvělá, všechno jsme vypili. I když většina dětí má ráda sladké – 

my jsme čaj neosladili a přece nám chutnal. Našli se tací, kteří se ušklíbli. 



 

 

 

 

 

 

Hodnocení 

Děti prožily příjemné jarní chvíle na zahradě, které si obohatily sběrem bylinek.  

Těšily se z práce na bylinkové spirále, poznaly, že vlastním přičiněním mohou udělat  



radost i dětem z ostatních tříd, které si ke konci školního roku mohly pochutnat na 

osvěžujícím nápoji z máty a meduňky. 

Čaj, který si děti připravily, péče o záhonky a bylinkovou spirálu se shoduje 

s ekologickou myšlenkou mateřské školy – všechny suroviny pocházely z přírodních 

zdrojů. Děti poznaly bylinky nejen podle vůně, ale i podle chuti. Dozvěděly se, jak se 

připravuje bylinkový čaj a co vše přípravě čaje předchází, jak jsou bylinky prospěšné 

pro naše zdraví.  

 


