
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P3

V ková kategorie: Nejmladší s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

MEDV D – PE UJI O ROSTLINKU

Každé dít  si n kdy p eje mít doma n jakou oblíbenou rostlinku, aby o ni mohlo pe ovat. Není to ale 
v bec jednoduché – musí se takové zacházení nejprve nau it, jinak rostlinka uvadne. Posilujme tedy v d tech správné 
návyky p stování rostlin a rovn ž pocit zodpov dnosti za živý organismus…

Motivace:

Jednoho dne se zví átka procházela lesem a jen tak tak, že nešlápla na malinkatý strome ek. „St j, 
medv de!“ najednou vyk ikla ko ka. „Dávej p ece pozor. Vždy  je tak mali katý. Málem jsme jej zni ili. To bychom jen 
t žko napravovali. Co asi takový strome ek pot ebuje?“

Legenda:

Malinká rostlinka v kv tiná i, papír, tužka, atlas pokojových rostlin.

Silonové pun ochy, zemina, travní semena, gumi ky, kno  íky, tavná pistole.

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Rosteme do nebe

Na po átku všichni p edstavují malý strome ek. D epnou si na bobek a snaží se ve stoje schoulit do nejmenšího 
klubí ka. Pak rostlinky za nou postupn  vyr stat a zvedat se do pod epu, do skr eného stoje, normálního stoje, až 
nakonec se postavíme všichni na špi ky a zvedneme ruce vysoko až k nebes m. Takto se snažíme chvíli vydržet, ale 
opatrn , aby nás vítr neporazil.

Pokud je hra úsp šná, m žete ji ješt  zopakovat.

Pe uji o rostlinku

Posa te se na zem klubovny ( i na židli ky) a dejte doprost ed rostlinku. Zvolte si zapisovatele, dejte mu tužku, velký 
papír a položte d tem otázku:

Co myslíte, že taková rostlinka pot ebuje k životu? 

P edpokládané odpov di

• voda – jak asto?
• sv tlo – jak moc?
• živiny – p da – jak asto ji vym ovat?
• istota – odstra ování prachu – jak asto?

Je to pro všechny rostliny stejné?

Jak se m žeme dozv d t, jak správn  o rostlinku pe ovat?

Co rostlinkám bude ur it  škodit? Co ned lat?

Metodické poznámky: Knížky o správné pé i o rostliny ukažte d tem až v záv ru aktivity, nejlépe bude, když na adu 
v cí p ijdou samy. Mohly by samy p ijít i na to, že se pot ebné informace dají získat v literatu e i na internetu.

V záv ru sch zky si mohou d ti zasadit rostlinku do kv tiná e nebo vyrobit sk ítka Trávní ka.

Sk ítek Trávní ek

Do silonové pun ochy nasypte zeminu, navrch travní semena, poté uvažte uzlík tak, aby vznikla hlava. Pomocí gumi ky 
vytvo te nos, tavicí pistolí pak p ilepte kno  íky jako o i (je možné kno  íky použít i jako uši). Když budou d ti svého 
sk ítka poctiv  zalévat, m la by tráva p ibližn  za deset dn  vyr st a sk ítek tak bude mít parádní zelené vlasy.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P íroda.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, ob anská, pracovní. 

Podpo it pocit zodpov dnosti za živý organismus a posílení vztahu k živé p írod .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30–45 minut

as realizace

70–90 minut

Prostor

klubovna i venku

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Vyberte si rostlinu, která není jedovatá ani dráždivá, a pokud možno nemá ani ostré jehlice. P esto je 
kontakt rostliny s ústy ú astník  nep ípustný.

Pozor na:

Moje poznámky:

D tem s poruchami hrubé motoriky pomáhejte s pohyby p i h e 
„Rosteme do nebe“, m žete jim názorn  p edcvi ovat nebo s nimi podle 

pokyn  hýbat.

Jako zapisovatele k ásti „Pe ujeme o rostlinku“ si zvolte již zdatného (schopného) jedince, rozhodn  nenechávejte 
psát dysgra  ky, po kterých je písmo kostrbaté a asto i ne itelné.

K zodpovídání otázek nenu te všechny, p ece jen jsou mezi d tmi i jedinci s vadami e i, kte í se stydí hovo it p ed 
kolektivem. Naopak mluvit o rostlinkách a jejich pé i mohou d ti nadané.

P i výrob  sk ítka Trávní ka nabídn te mén  manuáln  zru ným d tem pomoc.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


