
Brouček pracuje na zahrádce 
 

 Procvičení jemné i hrubé motoriky 

 Chůze a běh s přecházením, přeskakování překážek 

 Seznámení s prací na zahradě, nářadím a náčiním 

 Mít povědomí o růstu rostlin 

 Rozvoj samostatného i společného zpěvu 

 Dechová a artikulační cvičení 

 

 

 

 



 

 činnost  poznámky 

PONDĚLÍ RČ: volné hry v koutcích herny, hry na rodinu, stavby z kostek, třídění kostek dle barev a 
pojmenování barev, volné kreslení u stolečků 
KK: Přivítání nového týdne, seznámení dětí s tématem týdne – jednoduché shrnutí týdenního 
plánu, analýza aktuálního počasí, pozorování změn počasí způsobených vlivem střídání 
ročních období, demonstrace obrázků ovoce a zeleniny rostoucí na zahradě, vysvětlení 
rozdílů, popis jednotlivých plodů a možnosti jejich využití 
PH: „Na zahradníka“ – třídění ovoce a zeleniny (děti třídí zeleninu, kterou mají běžně 
dostupnou v obchůdku jakožto hračku pro „nákup“, do jedné obruče a ovoce do obruče 
druhé) a to v co nejrychlejším možném čase – upevňování znalostí, pokus o zařazení plodu do 
správné kategorie, spolupráce s kamarády, rozvoj obratnosti a rychlosti 
 

 

ÚTERÝ RČ: prohlížení dětských knih a leporel, hry v koutcích herny, individuální přiřazování 
jednotlivých druhů ovoce a zeleniny z pracovního listu do správné kategorie a přiřazení 
správné barvy plodině, za pomoci jejích reálných obrázků, „O hodném zahradníkovi“ 
KK: přivítání nového dne, pozdravení kamarádů, zopakování jednotlivých zástupců ovoce a 
zeleniny, jež můžeme nalézt na zahradě – znázorněno na obrázcích, charakteristika 
jednotlivých druhů ovoce a zeleniny (barva, chuť, roste na stromě/v zemi…) 
Logopedická chvilka: cviky pro rozvíjení pohyblivosti mluvidel – jak mluví zvířátka 
TVČ: rozcvičení těla s básničkami „Co už umím“, „Šašek“, „Bublina“, „Ježek“ 
HVČ: hlasová hygiena – rozezpívání, nácvik písně „Šel zahradník do zahrady“  

Zahradník 

se dobře 

má, seje, 

pleje, 

zalévá. 

Najdeme 

ho 

kdykoliv, ve 

skleníku, na 

poli. 

 

STŘEDA RČ: volné hry v koutcích herny, stavby z lega, hry s Montessori prvky, modelování jablíček u 
stolečku z barevné plastelíny, prohlížení dětských knih 
KK: přivítání nového dne, přivítání kamarádů, demonstrace obrázků jednotlivých zástupců 
ovoce a zeleniny, jejich pojmenování a vyjmenování jejich charakteristických vizuálních 
vlastností, jejich využití a podobu, v níž rostou – strom, země, keř… 
VVČ: výroba jablíček a švestek – vystřižení předkreslené šablony, vytvoření kuliček 
z krepového papíru a následné polepení šablony – práce s nůžkami a lepidlem, rozvoj jemné 
motoriky 
HVČ: nácvik písně „Myška tanečnice“  

 

ČTVRTEK RČ: hraní společenských her u stolečků – „člověče nezlob se“, prohlížení dětských časopisů, 
hry v koutcích herny, tvoření jablíčka – omotávání provázku kolem připravené šablony (VVČ) 
KK: uvítání nového dne, zopakování naučených poznatků z celého týdne, ukázka obrázků 
plodů ovoce a zástupců zeleniny – jejich charakteristika, hádanky na téma „ovoce a zelenina“ 
PH: „Na sad“ – sbírání ovoce do košíků – rozdělení dětí do skupin, přičemž každá skupina 
dostane košíček, do nějž sbírá jeden druh „ovoce“ – sbírání barevných balónků (4 základní 
barvy: modrá: švestky, červená: třešně, žlutá: „hrušky“, zelená: „jablka“ 

 

PÁTEK RČ: hry v koutcích aktivit, stavby z kostek, sestavování puzzlí, přiřazování víček ke správné 
barvě barevného papíru – 4 základní barvy (modrá, zelená, červená, žlutá) 
KK: rekapitulace naučených poznatků z průběhu týdne, popis obrázků plodů ovoce a zeleniny 
a charakteristika jejich vlastností, zopakování básničky „Zahradník“, rozbor aktuálního počasí, 
zhodnocení týdne dětmi i učitelkou – co se mi v týdnu líbilo nejvíce a co nejméně – důraz na 
ucelené věty 
PH: zopakování jedné či dvou z PH z průběhu týdne – dle výběru dětí  

 



Komunitní kruhy a motivace dětí 
 

Otázky k tématu: 

 Co je to zahrádka? 

 Co na zahrádce může růst? 

 Jakým způsobem se o zahradu staráme? 

 Jak se nazývá pán nebo paní, který na zahradě pracuje a je to jeho/její povolání? 

 Jaká zvířátka se nám na zahrádce mohou objevit? 

 Jaké ovoce nám na zahrádce může růst? 

 Jaká zelenina nám může na zahrádce růst? 

 Jaké náčiní potřebujeme k práci na zahradě? 

 Potřebujeme nějaké speciální oblečení k práci na zahradě? 

 Mohu pracovat v botách a podpatku? V holinách? V zástěře? V krásných šatech, které mi 

maminka koupila do divadla? 

 Z čeho se skládá rostlinka? A z čeho roste?  

 Jaký je postup sázení rostlin? Jak se sází kytičky? Co pro to musíme udělat? 

 Jaké plody rostou na stromě? 

 Jaké plodiny rostou v zemi? 

 

 

Co to baštím? 

Smysl. hra: ochutnávka některých druhů ovoce a zeleniny, přičemž děti mají zavázané oči a poznávají, 

o jakou zeleninu, či ovoce jde – rozeznávání chutí (sladká, kyselá, hořká…) 

- Možno zařadit čich či hmat  

 

Zvuky naší zahrady 

Děti jsou na zahradě. Vyzveme je k úplnému tichu. Poté posloucháme jednotlivé, zvuky, které se na 

zahradě uslyšíme a hádáme co je to za zvuk a kdo ho vydává: zpěv ptáků, bzučení včel, šumění listů 

ve větru apod. 

 

Práce na zahrádce 

Žáci pracují na školní zahrádce. Společně ji připravují na zahájení pěstování. Zbavují ji plevele, sází 

sazeničky a semínka zeleniny a bylinek. Pravidelně ji zalévají a pečují o ni. Plody sbírají a ochutnávají, 

bylinky suší. 

 

Pozorování hmyzu 
 
Na zahradě dětem rozdáme kelímky s lupou, kde chytají hmyz. Následně hmyz pozorujeme, všímáme 
si detailů, pozorujeme rozdíly. 



O hodném zahradníkovi 
Týden ve městě utekl jako voda a Hanička opět přijela na venkov. Tentokrát k údivu všech 
neloudila na dědovi pohádku, ani neběžela za Honzíkem a Moničkou, ale rovnou pospíchala 
do staré zahrady.  
„Haničko, to je dobře, že jsi přišla," vítal jí Rozmarýnek, „ve dvou nám půjde práce mnohem 
lépe od ruky.“ A pak spolu pleli, zalévali, okopávali, stříhali, hrabali, zkrátka všechno, co je 
potřeba dělat, když začíná jaro. „To nám to ale jde,“ liboval si Rozmarýnek, „skoro jako za 
starých časů se zahradníkem.“  
„Vyprávěj mi o něm,“ zaprosila Hanička. „No, udělali jsme spoustu práce, tak proč bych ti 
teď chvíli nevyprávěl," zamrkal Rozmarýnek spiklenecky na Haničku a začal povídat.  
„Je to už dávno a dávno. Ještě jsi, Haničko, nebyla na světě, ani tvoji rodiče nebyli na světě a ani tvá 
babička s dědou nebyli na světě. V téhle zahradě stál malý domek a v něm bydlel zahradník. Pěstoval 
ovoce, zeleninu a plno květin. Často obdaroval děti košíčkem jahod nebo sladkých lusků. Děti ho rády 
navštěvovaly a pomáhaly mu se zahradou. 
Ale hlavními pomocníky jsme byli já a moje kamarádky víly. Nejvíc mi tenkrát pomáhala víla Růženka 
a její kamarádka Vendulka. Ale i ostatní víly se snažily a každá víla měla na starosti svůj kousek 
zahrady.  
Zahradník o nás nevěděl, ale myslím, že něco tušil, protože každý večer nechával na lavičce pár kapek 
medu a také květiny ve váze a sladké plody na misce, a my skřítci, my máme moc rádi med a moje 
kamarádky víly, ty zase milují vůni květů a plodů. A tak si myslím, že zahradník o nás přece jenom 
věděl.  
Jednou jsme se rozhodli, že poprosíme naši královnu, která vládne všem vílám, o nějaký zvláštní 
dárek pro zahradníka."  
„Dlouho už sleduji vašeho zahradníka a vím tedy, že si zaslouží něco opravdu mimořádného,“ řekla 
nám královna.  
„Dejte mu tady toto semínko“ vyroste z něj strom, který ponese plody zdraví, ale jen tak dlouho, 
dokud bude ovoce pro všechny potřebné. Kdyby se zahradník, nebo kdokoliv jiný, chtěl na neštěstí 
druhých obohatit, v ten okamžik ztratí strom svou schopnost.“ 
Druhý den ráno přišel zahradník do zahrady a začal zalévat. „Zahradníku, něco pro tebe mám.“ 
Zahradník pohlédl směrem, odkud slyšel volání, a uviděl, jak na právě rozvitém květu stojí malá víla a 
natahuje k němu ručky. „Copak pro mě máš?“ usmál se zahradník a sklonil se k víle. „Čarovné 
semínko zdraví, dárek od naší královny. Zasaď ho a uvidíš. Ale pamatuj si, co vyroste, není jen pro 
tebe, ale pro všechny potřebné lidi,“ řekla vážně víla Růženka.  
Zahradník poděkoval, vzal semínko a zasadil je do země. Jakmile je zalil, nestačil se divit. Za malou 
chviličku se nad zemí objevil tenký stonek a na něm dva něžné lístky. Pak další a další lístky a větvičky 
a najednou tu stál krásný košatý strom. Na stromě rozpukly květy, vzápětí opadaly a už tu byly první 
plody. Zahradník doposud takové ovoce neviděl, a proto uvěřil, že ovoce je opravdu zázračné. Vtom si 
všiml, jak přes plot zvědavě nakukují děti.  
„Nestůjte za plotem a pojďte přece dál,“ zamával na ně a děti se nenechaly dvakrát pobízet.  
„Kde jste nechaly Mařenku?“ 
„Mařenka stůně, musí ležet a nic jí nebaví,“ odpověděly děti. Zahradník si vzpomněl, co mu víla řekla, 
natáhl ruku, utrhl jeden plod a dal ho dětem. 
„Doneste to Mařence, třeba jí to zlepší náladu.“ Děti odběhly a za chvíli byly zpátky, i s Mařenkou. 
Nadšeně vykřikovaly jeden přes druhého a překotně vyprávěly zahradníkovi, jak se Mařenka po ovoci 
rychle uzdravila.  
Ta zpráva se za chvíli roznesla po celé vesnici a odtud do okolí a k zahradníkovi brzy chodily celé 
zástupy lidí pro zázračné ovoce. Všichni se radovali ze zahradníkovy dobroty.  
Jenom chamtivý soused kroutil hlavou. „Taková vzácnost a zahradník to rozdává zadarmo.  
Na světě je přitom tolik nemocných lidí, kteří by za uzdravení dali třeba všechen svůj majetek. Ten 
zahradník je ale hloupý.“  
Soused přemýšlel tak dlouho, až vymyslel plán. 



Jednou v noci přelezl tajně plot, otrhal ovoce, naložil je na vůz a odjel do vzdáleného města, kde o 
hodném zahradníkovi ještě neměli ani tušení. Časně ráno se postavil na trh a začal volat: „Ovoce 
zdraví, kupte si ovoce zdraví!“ Lidé se udiveně zastavovali a pak začali rozčíleně reptat: „Co to 
povídáš, blázne, takové ovoce přece neexistuje.“ „Ale existuje a já ho mám, a když mi dobře zaplatíte, 
tak vám ho i prodám.“ 
Lidé začali být zvědaví a chtěli ovoce vidět. Ale muž měl ovoce dobře schované pod plachtou vozu, 
aby ještě více zvýšil žádostivost lidí a začal smlouvat cenu. Lidé přistoupili na jeho hru, protože toužili 
být zdraví, a za chvíli byli ochotní zaplatit za ovoce velmi vysokou cenu. 
Muž si spokojeně zamnul ruce, pak důležitě přistoupil k vozu. Lidé se mačkali s nataženými krky. 
Každý chtěl vidět zázračné ovoce. Soused strhl plachtu z vozu a úlekem se nemohl ani hnout. 
Na voze bylo místo vychvalovaného ovoce jen kamení. Zástup lidí začal zlostně hučet. „Podívejte, 
lidičky, blázny si z nás dělá, naše trápení je mu pro legraci!“ Lidé chytili podvodného obchodníka a 
ztloukli ho. Jen taktak, že utekl a zbědovaný se dobelhal domů. Byl samá modřina a boule a celé tělo 
měl jako v ohni. 
„Musím k zahradníkovi pro ovoce zdraví, to mi pomůže.“ Jak si řekl, tak i udělal. 
Zahradník ho vlídně přivítal, ale na sousedovu prosbu řekl: „Divná věc, sousede, ale strom ztratil svou 
čarovnou moc. Má jen obyčejné třešně. I když moc dobré. A dětem ještě určitě přinesou spoustu 
radosti. Ale vám už nepomůžou.“ Teprve teď si soused uvědomil, co provedl, a zahanbeně se 
odbelhal domů. 
„A byl ten zahradník hodně smutný, když strom ztratil svou čarovnou moc?“ zeptala se Hanička. „No, 
chvíli smutný byl, ale spíš kvůli lidem, kterým už nemohl pomoci než kvůli sobě. A pak, ty třešně, 
které vyrostly namísto ovoce, byly opravdu moc dobré a lidé si pro ně také rádi chodili. A děti si v 
koruně stromů postavily malý domeček a zažily tam spoustu veselých chvil.“ 
„Vidíš támhleten strom? To je on a pořád má moc dobré třešně,“ ukázal Rozmarýnek před sebe 
rukou a dodal: „Takže je to vlastně pořád čarovný strom? Obyčejnou třešeň by už dávno pokáceli.“ „S 
dary musíme nakládat opatrně a zodpovědně,“ řekla si jakoby pro sebe Hanička, „hlavně je nesmíme 
chtít využívat sobecky jen pro sebe.“ Rozmarýnek vyskočil ze země a zasmál se: „Pojď, zahrajeme si 
raději na schovávanou.“ A pak si hráli až do pozdního odpoledne.1 
 
Námět na tvoření 
Jak asi vypadalo zázračné ovoce? 
Zkuste si je vymodelovat z jakékoli modelovací hmoty. 
Chceš tvořit ještě více? 
O víkendu si můžete s maminkou upéct bublaninu nebo s paní učitelkami ve školce štrůdl z jablíček. 
 

 

 

                                                           
1 KOVÁŘOVÁ, Irena. O hodném zahradníkovi. Hanička a skřítek Rozmarýnek. 2018. kapitola 2. 



Pohybové aktivity a hry 

 

 „Na zahradníka“ – třídění ovoce a zeleniny (děti třídí zeleninu, kterou mají běžně dostupnou 

v obchůdku jakožto hračku pro „nákup“, do jedné obruče a ovoce do obruče druhé) a to v co 

nejrychlejším možném čase, plody mohou brát do ruky pouze po jednom kuse a k obruči dobíhají 

minimálně 5 metrů – upevňování znalostí, pokus o zařazení plodu do správné kategorie, spolupráce 

s kamarády, rozvoj obratnosti a rychlosti 

 

 „Na sad“ – sbírání ovoce do košíků – rozdělení dětí do skupin, přičemž každá skupina dostane košíček, 

do nějž sbírá jeden druh „ovoce“ – sbírání barevných balónků (4 základní barvy: modrá: švestky, 

červená: třešně, žlutá: „hrušky“, zelená: „jablka“ – procvičování základních barev, rozvoj rychlosti, 

obratnosti, spolupráce, porovnávání výsledného počtu (</>/=) 

 

 

 

 
 
Výtvarné a pracovní činnosti 
 
Ovoce z krepového papíru 
 
Čtvrtka 
Lepidlo  
Krepový papír různých barev 
Tužka 





 



Zásobníček říkadel, básniček a písniček 



 
 
 
 



Logopedie – děti napodobují zvuky zvířátek 
 
 

 


