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Správné dýchání má zásadní význam pro 
dospělé i pro děti. Má vliv na psychiku dítěte, 
zlepšuje schopnost koncentrace a v neposlední 
řadě přispívá ke správnému držení těla. 
Proto je dobré zařadit do bloku, kdy s dětmi 
cvičíme, i dechová cvičení. Zde najdete 
několik tipů na zpestření cvičení jak pro 
jednotlivce, tak pro dvojice.

Hlavní oblast činnosti • Tělesná a pohybová výchova

Další oblasti činnosti • Osobnostní a sociální výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Nápodoba pohybu
• Pohyb a pohybová koordinace
• Sociabilita
• Spolupráce
• Orientace v tělním schématu
• Pozornost
• Sebeuplatnění
• Respektování pravidel

Pomůcky a potřeby • Peříčko a silnější brčko pro každé dítě, peříčko na niti, 
papírek (na vytvoření malé kuličky)

Prostorové nároky • Třída, dostatek volného místa na cvičení

 Varianty

Přivoníme ke květinkám

Dětem popíšeme představu, že drží v ruce krásné a voňavé kytičky a k nim přivoní. Paní 
učitelka připomene, že je třeba nadechovat nosem, pak vydechnout společně s vyslovením 
„áááá“.

1. Dech jako vítr
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Foukáme do peříčka

Děti dostanou peříčko na niti, nit drží v ruce a při výdechu foukají do peříčka.

Vánek, vítr, vichřice…

Každému dítěti dáme papírek, který zmuchlá do malé kuličky. Papírovou kuličku si položí na 
dlaň. Nejprve do ní fouká jemně jako vánek. Pak víc a víc – jako větřík, vítr, vichřice, orkán.

TIP

Pro zajímavost můžeme děti zjednodušeným způsobem seznámit s Beaufortovou 
stupnicí síly větru, kterou v 19. století vymyslel a zavedl kontradmirál britského 
námořnictva Francis Beaufort. Stupnice se v meteorologii (po různých změnách 
a rozšířeních) používá dodnes.

BEAUFORTOVA STUPNICE SÍLY VĚTRU

stupeň název km/h účinky

0 bezvětří <1 kouř stoupá kolmo vzhůru

1 vánek 1–5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře

2 větřík 6–11 listí stromů šelestí

3 slabý vítr 12–19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu

4 mírný vítr 20–28 zdvihá prach a útržky papíru

5 čerstvý vítr 29–39 listnaté keře se začínají hýbat

6 silný vítr 40–49 elektrické dráty sviští, používání deštníků je 
nesnadné

7 mírný vichr 50–61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se 
pohybují

8 čerstvý vichr 62–74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně 
nemožná

9 silný vichr 75–88 vítr strhává komíny a tašky ze střech

10 plný vichr 89–102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích

11 vichřice 103–116 působí rozsáhlá pustošení

12 a více orkán >117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými 
hmotami)

Venku, například na hřišti či školní zahradě, mohou děti tuto hru doplnit i odpovídajícím 
pohybem a stupňovat jeho intenzitu.
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Houpačka

Děti si lehnou na zem, položí si dlaně volně na bříško a zhluboka dýchají: nádech–výdech. 
Paní učitelka jim připomene, aby sledovaly, jak se bříško pohybuje. Děti pohyb pozorují 
a uvědomují si, jak se bříško houpe nahoru a dolů. Můžete dětem na bříško položit peříčko, 
molitanovou kostičku nebo jiný lehký předmět a děti mohou pozorovat, jak se bříško při 
nádechu nadzvedává.

Malujeme sluníčko

Děti si lehnou na záda, paže mají volně podél těla. S nádechem posunují paže do vzpažení 
(kreslí sluneční paprsky), s výdechem připažují.

Foukaná ozvěna

Učitel zafouká brčkem nějaký rytmus (např. dvakrát krátce, jednou dlouze) a děti po něm 
opakují stejný rytmus jako ozvěnu.

 Pro dvojice

Tancující peříčka

Jedno dítě si položí na rovnou dlaň peříčko. Druhé dítě jemně a dlouze fouká tak, aby peříčko 
co nejdéle „tancovalo“ a nespadlo z kamarádovy dlaně na zem.

Anebo si jedno dítě položí peříčko někam na své tělo (ve stoji, v sedu, lehu). Kamarád nejprve 
peříčko jemným pomalým foukáním „roztancuje“ a nakonec je silně odfoukne pryč.

Brčka

Děti dostanou silné brčko. Každý si pofouká svou ruku brčkem od prstů až k rameni. Pak 
stejným způsobem postupuje u svého kamaráda z dvojice.

Obměna

Jedno dítě stojí a zavře oči. Kamarád mu pofouká některou část těla (pata, loket, koleno…) 
a první dítě pojmenuje část těla, na kterou mu kamarád foukal.
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Prostřednictvím aktivity mohou děti blíže poznávat strom jako celek, jeho 
jednotlivé části, získají poznatky o tom, co potřebuje strom ke svému růstu 
a jak spolu souvisí živočišná a rostlinná příroda. Děti postupně zjišťují, že 
strom vlastně nabízí úkryt pro mnoho druhů zvířat a živočichů.

Hlavní oblast činnosti • Environmentální výchova

Další oblasti činnosti • Přírodovědná gramotnost
• Jazyk a řeč
• Tělesná a pohybová výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Pohyb a pohybová koordinace
• Kvalita slovního projevu
• Vnímání, soustředěnost
• Pozornost, paměť

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Číselné a matematické představy
• Spolupráce s dětmi

Pomůcky a potřeby • Tematické knihy a encyklopedie, kalíšky s vodou, cukr, 
židličky, lavička, strachový pytel, Orffovy nástroje, 
přírodní materiál, obrázky různých druhů ptáků, 
abeceda, výtvarný materiál

Prostorové nároky • Třída, zahrada MŠ, les

Doporučená literatura • M. Strakatá: Pojďte s námi do přírody: hry pro mateřské 
školy. Computer Media, Kralice na Hané 2009

• M. Strakatá: Strom je domov pro zvířátka. Metodický 
portál: Články. [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupné 
z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1324/STROM-JE-
DOMOV-PRO-ZVIRATKA.html>

• Z. Šimanovský: Lidové písničky a hry s nimi. Portál, 
Praha 1999

Stromečku, stromečku, 
kdo v tobě přebývá?2.
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POSTuP

 Od kořenů ke koruně

Strom znázorněný na papíře připevníme na stěnu ve třídě. Vyzveme děti, aby si nakreslený 
strom nejprve pozorně prohlédly. Poté si s dětmi povídáme, z čeho se strom skládá – 
koruna, kmen, kořeny, větve, jehličí/listí, kůra, plody. Děti si tak vytvoří základní představu 
o stromě, rozvíjejí si jazykové dovednosti, vyjadřování.

 Strom je živý organismus

Všechny děti potřebují ke svému životu jíst a pít. Strom je živý organismus a potřebuje také 
výživu. Vyživuje se mízou, aby vyrostl velký a silný. Na obrázku ukážeme a vysvětlíme 
způsob života stromu – kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech 
větví a větviček. S pomocí slunečních paprsků produkují listy sladkou mízu. Míza se vrací 
ke kořenům, slouží k růstu listů a nového dřeva. Velmi důležitá je také kůra stromů. Lidé 
mají po celém těle kůži, která je chrání – stromy mají místo kůže kůru. Těmito informacemi 
a názorným vyprávěním si děti osvojují hlubší poznatky o životě stromu.

TIP

Hra na strom

K této činnosti potřebujeme: tři židličky, kalíšky s vodou, kostkový cukr. Na každou židličku 
si stoupne jedno dítě – představují korunu stromu, několik dětí si stoupne okolo židliček 
jako kmen, ostatní děti si sednou roznožmo na zem zády ke kmeni – simulují kořeny. Děti 
si podávají kalíšky s vodou od kořenů přes kmen až do koruny. Na korunu stromu svítí 
sluníčko a dává stromu energii – cukr. Děti si podávají v opačném směru kostky cukru od 

koruny přes kmen až ke kořenům. Strom tedy ke svému 
růstu potřebuje vodu a slunce.

Děti si touto zábavnou praktickou ukázkou představí 
způsob výživy, kterou strom ke svému růstu 

potřebuje, a učí se vzájemně spolupracovat.

  Lesní lékař

Prostřednictvím obrázků a knih vysvětlíme 
dětem, že stejně jako člověk může onemoc-

nět i strom. Někdy se stane, že se kůra na stromě 
poruší a pod kůru se dostane drobný hmyz, který 
stromu škodí. Děti nebo dospělé ošetří při nemoci 
lékař, strom ošetřuje datel. Datel se přichytí na kmen 

růstu potřebuje vodu a slunce.

Děti si touto zábavnou praktickou ukázkou představí 
způsob výživy, kterou strom ke svému růstu 

potřebuje, a učí se vzájemně spolupracovat.

nět i strom
poruší a pod kůru se dostane drobný hmyz, který 
stromu škodí. Děti nebo dospělé ošetří při nemoci 
lékař, strom ošetřuje datel. Datel se přichytí na kmen 
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a zobáčkem vybírá hmyz. Proto se datlovi říká „lesní lékař“. Obrázek datla děti slovně popíší, 
v knihách a encyklopediích si ukážeme i jiné druhy ptáků žijících v lese.

 Obyvatelé stromu, kteří škodí

Na obrázcích ukážeme dětem některé druhy hmyzu žijícího na stromě. Například bekyně 
mniška je škodlivý druh motýla, který se živí jehličím smrku a borovice. Housenka se zakuklí 
na stromě a z kukly pak vyletí motýl. Dalším škůdcem je například lýkožrout smrkový. 
Samička lýkožrouta klade pod kůru stromu vajíčka, ze kterých se líhnou larvy. Larvy vykusují 
lýko stromů a poté strom usychá. Stromu dále škodí například některé druhy mšic nebo 
mravenců. Jehličí stromu, na kterém se zabydlí (parazitují) mšice, žloutne, později hnědne 
a nakonec opadá. Úloha datla je tedy nesmírně důležitá a náročná a stejně jako u lidí se 
nepodaří lesnímu lékaři zachránit všechny nemocné stromy.

 Hra na datla – rytmizace

Při vycházkách do lesa mohou děti slyšet zvuk datla nebo jim pustíme zvukovou nahrávku. 
Navrhneme dětem, že si na datla zahrajeme. Posadíme se do kruhu na koberec a do středu 
kruhu si rozložíme obrázky související s tématem. Začneme s jednoduchou rytmizací – děti si 
postupně vybírají jednotlivé obrázky a vytleskávají slova, například: datel, hmyz, strom, les, 
smrk, jedle, modřín, borovice, kmen, koruna, kořeny apod. Poté dětem rozdáme ozvučná 
dřívka nebo jiné Orffovy nástroje podle svého uvážení (mohou být ale i kostky ze stavebnic 
nebo jiný materiál) a předvedeme jim krátkou rytmizaci, kterou děti napodobují – ťukají 
jako datel do stromu. Postupně volíme různé rytmické celky – různě dlouhé (začínáme od 
kratších a jednodušších). Děti napodobují rytmizaci po učitelce, později si jednotlivě samy 
vymýšlejí rytmické celky, které ostatní děti napodobují. Při rytmizaci volíme také různé tempo 
– střídáme rychlé a pomalé, zrychlujeme a zpomalujeme. Vhodné je zařadit rovněž různou 
hlasitost – opět můžeme střídat tichou rytmizaci s hlasitou.

TIP

Děti rytmizace obvykle baví a rády také vymýšlejí její různé varianty. Rytmické 
hrátky můžeme motivovat dalšími prvky, např. na strom padá déšť (pomalu, 
rychleji, potichu, hlasitěji…).

Básnička pro datla

Děti můžeme naučit tematickou básničku nebo písničku o datlovi anebo jim navrhneme, že si 
básničku vymyslíme sami. Začínáme vyprávěním o datlovi – učitelka zapisuje informace, které 
děti říkají, např.: datel žije v lese, má červenou čepičku, léčí stromy, říká se mu lesní doktor/
lékař, živí se hmyzem, který vyzobává z kmene stromů apod.
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Informace o datlovi, které máme, jsou klíčovými slovy pro skladbu básničky. Dále se děti snaží 
hledat, která slova se rýmují, nebo rýmy podle klíčových slov přímo vymýšlejí. S pomocí 
učitelky děti složily básničku:

Datel

Kdo to ťuká, ťuky, ťuk? 
To lesní doktor léčí smrk. 
Má červenou čepičku 
a lékařskou brašničku. 
Všechny stromy vyléčí, 
broučky si dá k večeři.

Básničku, kterou děti složí, se také postupně naučí.

 Hra na lesního lékaře

Děti rozdělíme do menších skupin (3–4 děti). Na zem do prostoru třídy rozmístíme několik 
papírových stromů, na jejichž kmeni je hmyz. Vysvětlíme dětem, že tento hmyz škodí stromu. 
Aby strom neonemocněl, děti – lesní lékaři – pomohou strom vyléčit. Lesní lékař datel používá 
k odstraňování hmyzu svůj zobák a jazyk, který děti napodobí pinzetami. Děti ve všech 
skupinách sbírají pinzetami škodlivý hmyz, který umísťují na papírový tácek. Hmyz položený 
na kmeni papírového stromu může být v podobě malých obrázků hmyzu, vhodné jsou malé 
papírové kuličky symbolizující hmyz. Děti si touto činností upevní poznatky o datlovi i stromu 
a zároveň si procvičí jemnou motoriku ruky.

 Hra na průzkumníky – stromy 
v okolí MŠ

Před vycházkou si s dětmi zopakujeme části 
stromu, druhy stromů – listnaté a jehličnaté, 
a vysvětlíme jim, že stromy mají také různý 
povrch kůry – a my to teď při vycházce 
prozkoumáme. Děti s učitelkou zkoumají 
stromy na zahradě a pokračují cestou do 
lesa. Zjišťují hmatem strukturu kůry různých 
stromů – hladká, drsná, více či méně členitá. 
Zrak zapojí při určování barev a odstínů kůry 
a také se snaží určit například podle barvy kůry, různého 
druhu jehličí, listí nebo plodů druh stromu (bílá kůra – 
bříza, listnatý strom, pod kterým jsou spadané žaludy 
– dub, podle různých druhů šišek hledají jehličnatý 
strom, ke kterému patří – smrk, borovice apod.).
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TIP

Pro lepší poznání různých struktur kůry si děti mohou zahrát „na malíře“. Každé 
dítě-malíř si vybere v lese libovolný strom. Malíři přiloží na kmen „svého“ stromu 
papír, který se snaží pokreslit voskovou pastelkou, čímž se zvýrazní struktura stromové 
kůry. Každý malíř se pokusí určit druh stromu podle dalších znaků – jehličí, listy, plody. Děti 
si zafixují vlastním prožitkem poznatky o různých stromech, procvičí si smyslové vnímání, 
pohybové dovednosti, rozvíjejí si paměť, pozornost i tvůrčí myšlení.

 Najdeme všechny části stromu?

Strom a jeho části děti viděly na papíře, rovněž při vycházce v lese si děti prohlížely různé 
druhy jehličnatých stromů. Vyzkoušíme si nyní, zda děti znají všechny části stromu. Děti 
rozdělíme do menších skupin (3–4 děti) a každá skupinka dostane k dispozici rozstříhaný 
strom – puzzle. Děti skládají jednotlivé části do celistvého stromu. Když obrázek stromu složí, 
zopakují si jeho jednotlivé části.

 Hra Stromečku, stromečku, kdo v tobě přebývá?

Během vycházky v lese připomeneme dětem, že každý strom je živý organismus (opakování, co 
potřebuje strom ke svému růstu), ale zároveň že je to domov pro některá zvířátka a živočichy, 
kteří bydlí v koruně stromu, pod kůrou, v dutinách, pod zemí. My zkusíme při vycházce v lese 
zjistit, která zvířátka to jsou a v jaké části stromu bydlí. V lese jsme slyšeli zpívat ptáčky a ti 
si stavějí hnízda v korunách nebo dutinách stromů, stejně tak vidíme často poskakovat na 
stromech veverku. V dutinách stromů nebo prázdných ptačích hnízdech žije také kuna. Při 
vycházce děti prozkoumávají nejen stromy, ale nosí další rozličné přírodniny, kde jsou patrny 
známky života různých živočichů – kůru ze stromu, kde lezl brouček a kde byly zároveň cestičky 
od dalších broučků a larviček, na pařezu mohou objevit slunéčko sedmitečné, vedle stromu si 
všimnou díry, kterou vyhrabala myš, když spěchala do svého domečku v kořenech stromu.

TIP

Děti si všímají i rostlin, které rostou na stromě – mech, lišejník, jmelí. Také 
upozorníme na strom, který má poraněnou kůru.

 Ptáci žijící v lese

S dětmi si prohlížíme obrázky ptáků žijících v lese – sova, káně, datel, sýkora, krkavec, brhlík, 
žluna, drozd, holub, budníček, sluka, sojka, včelojed, hýl, červenka, skřivan, strakapoud, 
jestřáb a další. Pokud děti některé druhy ptáků poznají, mohou je pojmenovat, například 
děti obvykle poznají sojku podle charakteristických modrých pírek, sýkoru, datla nebo jiné. 
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Důležité však je, aby děti dokázaly vnímat rozdíly mezi jednotlivými druhy ptáků, proto 
během prohlížení obrázků děti slovně popisují jejich vzhled (tvar těla, jejich barevnost, 
velikost, tvar a velikost zobáku apod.) a vzájemně je mezi sebou porovnávají. Pokud máme 
zvukové nahrávky, je vhodné pustit dětem zvuk některých druhů ptáků. Děti mohou jednotlivé 
obrázky různých druhů ptáků dále třídit, například podle velikosti, barevnosti nebo jiných 
charakteristických znaků.

DOPORUČENÍ

Do činnosti můžeme rovněž zařadit jazykovou chvilku – děti třídí ptáčky podle 
počátečního písmene jejich názvu. Například k písmenu D přiřadí děti datla, k písmenu S 
skřivana, strakapouda, sojku apod.

 Výroba hnízda pro ptáčky

Někteří ptáci žijící v lese si stavějí hnízda v korunách nebo dutinách stromů – jsou tedy také 
obyvateli stromu. S dětmi si prohlížíme hnízda na obrázcích nebo máme hnízdo, které jsme 
našli v přírodě, což je ideální pro představu dětí. Děti zkoumají hnízda a zjišťují, z jakých 
materiálů jsou postavena. Poté si děti sednou ke stolečkům, kde mají připravený přírodní 
materiál – suchou trávu, listí, drobné klacíky, mech a další. Děti si vybírají materiály a tvoří 
z nich jednotlivě nebo ve dvojicích hnízdo pro ptáčky.

TIP

Později můžeme s dětmi vyrobit do hnízd ptáčky z papíru nebo jiného materiálu, 
popřípadě ptačí vajíčka. Ptačí vajíčka děti vyrábějí z bílých ubrousků nebo jemného 
papíru, který si natrhají na menší kousky a zmačkají do tvaru malých ptačích vajíček. 
Hnízda s ptáčky a vajíčky si děti vystaví, popř. umístí na větev, kterou naaranžujeme 
v interiéru MŠ.

 Pohybová hra Na ptáčky

Každému dítěti dáme papír, na kterém je nakreslený strom, v koruně stromu hnízdo a nad 
stromem ptáček, který nemůže najít spletitou cestu mezi větvemi ke svému hnízdu. Děti 
pomáhají ptáčkovi najít správnou cestu a pastelkou ji znázornit. Když už všichni ptáčci 
na papíře své hnízdo našli, zahrají si děti „na ptáčky“. V prostoru třídy jsou rozestavěny 
kuželky, které představují stromy v lese. Obruč umístěná uprostřed třídy znázorňuje hnízdo. 
Děti-ptáčci létají po lese mezi stromy (kuželkami) a dávají pozor, aby se jim vyhýbaly 
a neshodily je. Učitelka – strážce lesa – dá ptáčkům znamení (ťuknutí do bubínku), že se blíží 
nebezpečí, a všichni ptáčci se musí rychle schovat do bezpečí svého hnízda (obruče). Hra se 
podle zájmu dětí několikrát opakuje.
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 Hra na veverky

Mezi obyvatele stromu patří také veverky. Veverky se živí 
oříšky a rády si dělají zásoby na zimu, aby neměly 
hlad. Navrhneme dětem, že si na veverky zahrajeme. 
Do prostoru třídy rozsypeme lískové a vlašské oříšky 
a dále hra probíhá v různých variantách, při kterých 
děti-veverky sbírají, počítají a třídí oříšky. Například:
• na znamení sebere každá veverka 4 lískové oříšky
• každá veverka sebere 6 vlašských oříšků apod.

Obměny aktivity
• Na znamení každá veverka sebere 5 jakýchkoliv oříšků (dále například 10, 7 atd., počet se při 

každém opakování různí).
• Na jednu hromádku dá lískové oříšky, na druhou vlašské ořechy. Kolik má každá veverka 

lískových a kolik vlašských oříšků?

Kolik chybí/přebývá na jedné hromádce oříšků, aby bylo lískových i vlašských oříšků stejně?

Další varianta
• každá veverka sebere například 3 lískové a 4 vlašské oříšky
• v dalším kole pak 5 lískových a 3 vlašské…

Hra má velké množství variant, při kterých si děti procvičí předmatematickou gramotnost. 
Je vhodné dětem rovněž ukázat strom a keř, na kterém plody rostou. Děti na obrázcích slovně 
popíší rozdíl mezi keřem a stromem.

 Tvoříme z přírodnin – výroba stromu

Potřebujeme: přírodniny, lepidlo, tvrdý papír.

Děti si s učitelkou podle obrázku zopakují všechny části stromu. Vyberou potřebné přírodniny, 
které našly v lese, a ve skupinkách lepí strom – z kůry kmen, z klacíků kořeny, z větviček 
korunu. Podle vlastních představ dolepují drobné šišky nebo listí. Hotové výrobky si děti 
vzájemně prohlédnou a vystaví na nástěnku.

Děti si procvičují jemnou motoriku, estetické cítění, při práci s přírodninami zapojí zrak, 
hmat, čich, ve skupinové práci se učí vzájemně spolupracovat.

 Najdou zvířátka cestu do svého domečku?

Potřebujeme: pracovní listy, vystřižená zvířátka a živočichy z papíru, lepidlo, pastelky.

Děti pracují v malých skupinkách, každá skupina dostane větší formát papíru, kde je nakreslený 
strom od kořenů až po korunu. Strom je ale smutný, protože v něm nebydlí žádná zvířátka. 
Děti mají za úkol nastěhovat zvířátka do správného domečku na stromě – například ptáčky 
do hnízd v korunách stromů nebo v dutinách stromů, veverku a kunu do dutin stromu, larvy, 
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housenky a různé druhy hmyzu na jehličí stromů, na kůru a pod kůru, datla na kmen, myšku 
pod zem ke kořenům, lišku a jezevce do nory vyhloubené v zemi pod stromy, pavoučka do 
pavučiny mezi stromy apod. Děti lepí obrázky jednotlivých zvířátek tam, kam patří. Na závěr si 
děti mohou strom i jeho obyvatele vybarvit, dokreslit rostliny, mech, lišejník apod.

 Myšky překonávají překážky

V prostoru třídy je postaven labyrint, kterým musí myšky správně 
projít, aby se dostaly do svého domečku. Cesta lesem není 
jednoduchá, musí proběhnout mezi pařezy (kuželkami), 
přelézt kládu (lavičku) a chodbičkou (strachovým pytlem) 
se dostanou do svého domečku v kořenech stromu. 
Překážkovou dráhu můžeme vytvořit z různých materiálů, do 
obměn překážek můžeme zapojit i děti.

TIP

Dráhu můžeme realizovat ve třídě, ale stejně tak venku v přírodě, kde můžeme 
využít spoustu přírodního materiálu. Děti si procvičují orientaci v prostoru, pohybové 
dovednosti a obratnost.

UPOZORNĚNÍ

Některé děti mohou trpět klaustrofobií nebo pouhým strachem ze stísněného 
prostoru – tyto děti nenutíme prolézat strachovým pytlem. Tuto část děti vynechají nebo 
ji nahradíme jinou překážkou.

 Lesní zpívání

Během vycházek v lese slyšely děti zpívat různé druhy ptáků. Navrhneme dětem, že si 
také zazpíváme, a to písničky o lese nebo o zvířátkách žijících v lese. Děti samy navrhují 
tematické písničky, které si všichni společně zpívají. Další variantou je, že zahrajeme dětem na 
klavír melodii a děti se snaží určit, o jakou písničku se jedná a kterou si zazpívají, například:
• Já do lesa nepojedu
• Mysliveček skoro vstává
• Pásla ovečky
• Kukačka
• Když jsem k vám chodíval
• Na tý louce zelený
• Sedí liška pod dubem
• Veveřičky a další
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Po zazpívání každé písničky děti stručně řeknou, o čem se v písni zpívalo, popřípadě která 
zvířátka se v písničce vyskytovala apod.

 Jak starý je strom

Na vycházce v lese si s dětmi prohlížíme různé druhy stromů, přičemž se děti snaží slovně 
popisovat rozdíly mezi jednotlivými druhy. Upozorníme děti, že i stromy stejného druhu se 
od sebe liší – výškou, šířkou kmene, strukturou a rozložením větví apod. Stromy, stejně jako 
děti nebo dospělí lidé, jsou různé a při pozorném prohlížení na nich můžeme najít spoustu 
odlišností. Vysvětlíme dětem, že stromy se dožívají poměrně dlouhého věku, některé 
stromy se dožívají věku jako například naše babičky a dědové a některé druhy ještě mnohem 
vyššího věku. Věk stromů lze odhadnout pozorováním – děti při vycházce v lese hledají malé 
stromečky, mladé stromky a vzrostlé velké stromy. Stromy, jež se dožívají vysokého věku, 
jsou vysoké a mají silnější obvod kmene. Dále lze věk stromů spočítat podle letokruhů. 
Letokruhy na stromech nevidíme, ale můžeme odhadnout, jak staré byly stromy, které jsou 
již pokáceny. Na několika pařezech dětem ukážeme letokruhy a vysvětlíme, jak se podle nich 
počítá stáří stromu. Děti si pak samy hledají další pařezy a zkoušejí spočítat letokruhy. Není 
nutné přesně spočítat stáří stromu, jde o to, aby děti poznaly způsob tohoto určování.

 Strom v různých ročních obdobích

Potřebujeme: obrazový materiál stromů ve všech ročních obdobích, kartičky s obrázky 
souvisejícími s jednotlivými ročními obdobími.

Při vycházce děti pozorují stromy v jarní přírodě – rašení lístků a pupenů, postupné 
rozkvétání stromů a také cítí, jak vše krásně voní. Ale v každém ročním období se chovají 
stromy jinak. Děti si ve třídě prohlédnou stromy v jednotlivých ročních obdobích a popisují, co 
se s nimi děje na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Na koberci mají rozložené kartičky obrázkem 
dolů. Každé dítě si vezme obrázek, prohlédne si ho a snaží se ho přiřadit ke stromu se stejným 
ročním obdobím – například kvetoucí pampelišky, spadané listí, zasněžená větvička, větvičky 
s třešněmi apod.

Tato činnost rozvíjí u dětí poznatky o ročních obdobích, děti si hledají souvislosti, rozvíjejí si 
mluvní projev i vyjadřování.

 Které stromy známe

Potřebujeme: obrázky různých stromů, plodů, listů a jehličnatých větviček, nasbírané 
přírodniny z lesa, obrázky obkreslené kůry.

Děti poznávají a určují stromy, které rostou v okolí mateřské školy, nejprve opět na 
základě vlastní zkušenosti. Na zahradě s učitelkou poznávají stromy listnaté – jabloň, hrušeň, 
švestku, třešeň, lísku a ořešák. Upozorňujeme na různé tvary listů, děti doplňují, které plody 
na konkrétních stromech rostou. Vycházka pokračuje do lesa, který je hned vedle školky. 
Dětem připomeneme, že v lese rostou převážně jehličnaté stromy, ale někde i stromy listnaté. 
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Děti za pomoci učitelky určují stromy, které během vycházky v lese vidí – smrk, borovici, jedli, 
modřín, dub, buk, břízu, v lese nasbírají různé přírodniny. Své poznatky si děti zopakují ve 
školce s pomocí obrazového materiálu. Jmenují druhy stromů a přiřazují správné obrázky 
plodů, jehličí nebo listů, přidávají přírodniny, které nasbíraly v lese, a také se snaží správně 
přiřadit své obrázky kůry k jednotlivým stromům.

 Jak se ke stromům správně chovat

Děti přišli navštívit dva lesní skřítci, jeden je hodný a usměvavý a chrání přírodu, druhý je zlý 
a zamračený a přírodě vůbec nerozumí. Oba skřítci přinesli dětem obrázky různého chování 
lidí v lese, ale obrázky se všechny pomíchaly. Zkusíme obrázky roztřídit. Obrázky, na kterých 
je patrné špatné chování lidí v lese (rozdělávání ohně v lese, pohazování papírků a jiných 
odpadků, rytí do kůry stromů apod.), přiřazují děti ke zlému zamračenému skřítkovi. Obrázky, 
na kterých se lidé chovají v lese správně, přiřazují k hodnému usměvavému skřítkovi. Chování 
lidí na obrázcích se snaží popsat a zdůvodnit, proč se máme chovat k přírodě šetrně. 
Uvítáme i další nápady dětí, jak bychom se měli chovat v lese a čím mu můžeme prospět.

Děti postupně získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že svým chováním 
mohou přírodu chránit, ale také ji ničit. Učí se rozlišovat a chápat dobré a špatné chování, 
procvičují si komunikační schopnosti a logické myšlení.

 Závěr

Během tohoto tematického celku získávají děti bližší a ucelenější poznatky o stromech a jejich 
životě a učí se vážit si života ve všech jeho formách. Tímto způsobem se posilují přirozené city, 
děti projevují radost a nadšení z vlastního poznávání a tím si získané poznatky a dovednosti 
také lépe upevní.
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Déšť je jedním z fyzikálních či 
environmentálních jevů, s nimiž se 
setkáváme vůbec nejčastěji. Význam 
deště je každému zřejmý a toto téma 
je i běžnou součástí předškolního 
vzdělávání. Spočívá například 
v předávání zkušenosti, že květina, 
kterou v místnosti nezaléváme (což 
je proces nahrazující déšť), uschne. 
Aktivita může mít jak diskusní, tak 
experimentální a výtvarný charakter.

Hlavní oblast činnosti • Přírodovědná gramotnost

Další oblasti činnosti • Environmentální výchova
• Polytechnická výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Vnímání
• Pozornost, soustředěnost
• Řešení problémů a myšlení
• Adaptabilita ke změnám

Pomůcky a potřeby • Rychlovarná konvice, hrnek, skleněný talířek nebo 
lavor či kbelík (většinou nejlepší je kombinace 
skleněného šálku a podšálku), igelitové sáčky, lopatky, 
rozprašovač

Prostorové nároky • Běžná učebna

Odpověď na otázku, proč prší, bývá v řadě detailů poměrně komplikovaná, ale základní 
myšlenky celého procesu lze velice snadno demonstrativně předvést a objasnit. Jde o analýzu 
dvou (těsně souvisejících) jevů – vypařování a kondenzace.

3. Proč prší?
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POSTuP

 Experiment s varnou konvicí

1. Nejrychlejší možností, jak prezentovat vznik deště, je práce s varnou konvicí. Tento postup 
je rychlý, přímočarý, ale také má svá slabá místa.

UPOZORNĚNÍ

Prvním slabým místem je bezpečnost, protože se pracuje s horkou vodou. 
Druhým je nutnost jisté schopnosti abstraktního myšlení, protože v přírodě se ve 
velké většině odpařuje voda s jinou průměrnou teplotou než zhruba 90 °C.

2. V rychlovarné konvici ohřejeme vodu a nalijeme ji do misek či hrníčků. Čím je voda teplejší, 
tím názornější a rychlejší je celý jev.

3. Na hrníčky či misky umístíme jako pokličku průhledný skleněný talířek, sklíčko nebo něco 
podobného. Průhlednost je důležitá kvůli možnosti sledovat proces kondenzace a pochopit 
celý experiment.

4. Děti mohou v reálném čase sledovat, jak se voda na skle sráží – nejprve vytváří jemnou 
mlhu, pak drobné kapky… A když jsou kapky větší než určitá kritická velikost, samy 
odpadnou zpět do vody.

5. Vysvětlení je poměrně snadné – z horké vody se vypařuje vodní pára, ta při kontaktu 
se studeným sklem kondenzuje. Pro velikost kapek je určující povrchové napětí, což 
je jev, který lze na úrovni MŠ relativně snadno studovat (byť nikoli přímo v kontextu 
kondenzačních jevů).

6. Jsou kapky horké? Stačí nadzdvihnout pokličku a rychlým pohybem setřást malý déšť na 
obličej dítěte (samozřejmě po předchozím upozornění!). Kapky jsou chladné nebo teplé, 
ale rozhodně ne horké.

 Experiment s igelitovým sáčkem

1. Do lavoru vložíme zeminu, kterou mohou děti vhodným způsobem navlhčit (příhodný je 
rozprašovač, ale lze pracovat i s konvičkou na vodu).

2. Děti si vezmou igelitový sáček (bez dírek) a opatrně do něj naberou vlhkou zeminu tak, aby 
nezašpinily okraje sáčku. Stačí relativně malé množství na dno sáčku.

3. Sáček pevně zavážeme.

4. Poté se sáček umístí za okno (ideálně tak, aby byl v teple a svítilo na něj slunce). Při 
manipulaci dbáme na to, abychom stěny sáčku nezašpinili.

5. Po chvíli se začne sáček rosit – během výparu vzniká vodní pára a ta na chladnějším igelitu 
kondenzuje.
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Pro hudební chvilky nemusíte používat jen hudební nástroje, ale můžete 
hrát i na tělo nebo na to, co najdete běžně v přírodě – třeba na kamínky 
nebo jiné přírodniny uzavřené v kelímku. Cílem této aktivity je samostatná 
rytmizace hrou na tělo, ve tříčtvrtečním taktu při různých postojích, chůzi či 
běhu. Úkolem dětí je rytmizovat pomocí kamenů a podle instrukcí učitelky 
a dále opakovat a napodobovat zvuky a rytmus podle písní či říkadel.

Hlavní oblast činnosti • Hudební, taneční a dramatická výchova

Další oblasti činnosti • Tělesná a pohybová výchova
• Environmentální výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Pohyb a pohybová koordinace
• Nápodoba pohybů
• Koordinace ruky a oka
• Orientace v tělním schématu
• Slovní zásoba
• Formální a gramatická správnost řeči
• Pozornost, soustředěnost, paměť
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Grafické a výtvarné vyjadřování
• Časoprostorová orientace
• Adaptabilita ke změnám

Pomůcky a potřeby • Pro každé dítě dva kamínky, plechovky s drobnými 
kamínky podle počtu skupin ve třídě, CD přehrávač, 
reproduktory

Prostorové nároky • Třída, venkovní prostor, prostor u potoka

POSTuP
Každé dítě dostane dva dostatečně velké oblázky.

Učitelka pomocí kamínků vytváří různé rytmické variace. Děti její rytmus napodobují. 

4. Rytmizace s kamínky
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Rytmické variace s kamínky a plechovkami můžete 
využít při nácviku písně, hudebně-pohybových 
her, říkanek, popěvků, pohybových her, pochodu, 
při literárně-dramatických, výtvarných a jiných 
aktivitách.

Obměna

Pro skupiny dětí připraví učitelka společně 
s dětmi několik uzavřených plechovek od 
nápojů, které budou naplněny drobnými 
chrastícími kamínky. Děti opakují 
daný rytmus a zvuky, které slyší 
z reproduktorů.

Krabičky a plechovky 
můžete naplnit různými 
přírodninami, které 
můžete běžně najít. Zvuky 
se pak budou lišit a aktivitu můžete rozšířit 
o sluchovou diferenciaci. Děti mohou plechovky seřazovat podle hlasitosti, 
hloubky zvuku nebo hustoty přírodnin v nich.

Oblázky s větší plochou si děti mohou i nabarvit a vystavit ve třídě.

 Vhodné pro děti se SVP


