
Mateřská škola Klíček, Urxova 342, Hradec Králové 

 

 

MALÝ ZAHRADNÍK 

2018/2019 
 

 

 

 

 

 



CÍL PROJEKTU 

Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, sledovat její procesy a 

zákonitosti, které v ní probíhají, získávat poznatky a zkušenosti, jak se k přírodě 

chovat, jak o ní pečovat, poznávat růst rostlin od semínka. Zároveň rozvíjet u 

dětí samostatnost, odpovědnost, pracovitost. Projekt obsahuje cíle a výstupy 

korespondující s naším ŠVP. Činnosti a aktivity s nimi spojené probíhají nejen na 

školní zahradě, ale i ve třídě, při činnostech využíváme i arboretum. Činnosti 

jsou organizovány převážně skupinově, popř. individuálně. Školní zahrada je i 

díky projektu Malý zahradník plná podnětů a místem nejen her a odpočinku, 

ale i pracovních činností. 

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY 

Jarní osení 

Kytička pro maminku 

Zeleninová zahrádka 

Kvalitní půda - listí 

 

VĚKOVÁ SKUPINA 

Projekt v naší mateřské škole je určen předškolním dětem 3-6 let. 

 

POMŮCKY 

- Substráty 

- Osení, semínka a sazenice 

- Misky a květináče 

- Pracovní nářadí – lopatky, motyčky, hrabičky 

- Malé i větší konve 

- Vozíky a kolečka 

 

 



KLÍČOVÉ KOMPETENCE, KTERÉ ROZVÍJÍME 

 

Kompetence k učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který 

dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 

a dění v prostředí, ve kterém žije 

- 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 

- soustředí se na činnost a dokončí, co započalo 

 

 

Kompetence k řešení problému 

- si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k 

řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní 

zájem 

- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit 

samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a 

pomocí dospělého 

- řeší problémy 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 dosavadní zkušenosti 

-  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale 

také za snahu 

 

 

 

 

 

 



Komunikativní kompetence 

-  dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s 

dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 

výhodou 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím  

 

Sociální a personální kompetence 

- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a 

vyjádřit jej 

- dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se 

domlouvá a spolupracuje 

-  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 

přizpůsobuje se jim 

-  

Činnostní a občanské kompetence 

-  učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 

stránky 

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže 

měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

-  má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

- 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 

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s 

ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

 



VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

 

 Nejprve se děti s pomocí vhodné motivace a činností jako jsou hry, básně, 

písně, literární texty a pohádky, encyklopedie, obrázkové knihy, didaktické hry, 

psychomotorické hry, činnosti v arboretu, námětové hry, pracovní listy, 

výtvarné a tvořivé činnosti seznámí s různými druhy ovoce, zeleniny, bylinek, 

květin, nářadí. Poté následují praktické činnosti, pozorování a pokusy. 

 

Pracovní činnosti 

- setí, sázení, přesazování, jednocení 

- péče o rostliny – zalévání, kypření, otírání listů 

- zpracování zeleniny a bylinek - krájení, tvoření zeleninového talíře a 

mátového pití, sušení bylinek 

- hrabání listí 

- stříhání, lepení, modelování 

- třídění 

 

Výtvarné činnosti 

- kresby, malování 

- tematické omalovánky 

- zdobení květináčů 

- frotáž listů 

 

 

Pracovní listy 

- grafomotorika – ovál, rovné a šikmé čáry, horní a dolní oblouk, vlnovky 

- zobecňování – ovoce a zelenina, nářadí 

- přiřazování dvojic 

- tvoření skupin 

- Velikonoce 

- zahrada 

- co potřebují rostliny k růstu 

 



Literární činnosti 

- prohlížení obrázkových knih a encyklopedií 

- poslech příběhů a pohádek o přírodě 

- dramatizace O řepě  

- nácvik básní 

- vyprávění, rozhovory 

 

Hudební činnosti 

- písně s tématem příroda – Šel zahradník, Na tom pražským mostě, 

Koulelo se, koulelo, Jablíčko se kutálelo… 

- sladění pohybu s hudbou – Rozvíjej se poupátko, Semínka, Měla babka… 

 

Pohybové činnosti 

- chůze na květináči – chůdy 

- koulení jablíčka – míče 

- zdravotní cviky a jóga s motivací přírody 

 

Spolupráce s rodiči 

- květiny od rodičů 

- ovoce a zelenina od rodičů na tematické týdny 

- seznámení s projektem na schůzkách rodičů 

 

Prezentace projektu 

- fotogalerie na webových stránkách Naše MŠ 

- seznámení s projektem na schůzkách rodičů 

- logo umístěné na budově MŠ 

- besídky – květina pro maminku 

- prezentace závěrečné zprávy na www.malyzahradník.cz firmy Agro 

 

 

 

http://www.malyzahradník.cz/


FOTOGALERIE 

 

 

 

 

 

V zeleninové zahrádce si každá třída zasela mrkev, ředkvičky a zasadila mátu, 

salát a kedlubny. O rostlinky jsme se pečlivě staraly a pozorovaly jak ze semínka 

nebo malé sazenice vyroste zelenina a bylinky.  Některé děti až v mateřské 

škole poznaly, co rostliny potřebují k růstu a jak se o ně starat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zeleninu a bylinky jsme poctivě zalévaly, ale bohužel na všech rostlinách se 

podepsaly letošní tropické teploty. Děti prakticky poznaly, že rostliny bez vody 

nerostou. 

 



 

 

Hrabání listí byla pro děti velká zábava. Nejen, že pomáhaly při úklidu zahrady, 

ale smícháním části listí s hlínou vytvořily kvalitnější půdu, kterou nahrnuly k  

některým stromům a do záhonku. 

 



 



 

Velikonoce se nemohly obejít bez osení. I nejmenší děti si obilí zasely samy za 

dopomocí učitelek a asistentky. A nejen zasely, ale celou dobu se o misky 

staraly. Odměnou jim byla velikonočně ozdobená miska osení, ze které měly 

radost i rodiče. 



 

Kytička pro maminky v den jejich svátku byla jistě krásným dárkem. Než děti 

z fialového klíčku kytičku předaly, musely vše spolu s učitelkami připravit – 

připravit na zakořenění, zasadit sazeničku a o rostlinky celou dobu pečovat. 

Dozdobení srdíčkem s fotkou bylo třešničkou na dortu. 

 

 

 

Zpracovala  

 Zdeňka Javůrková, učitelka MŠ Klíček    

 

 

 


