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Sázení
Zuzana Musilová
Cíl: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, sdílení emocí s ostatními,
vyvozování informací z předčítaného textu.
Věk: 3 - 7 let
Pomůcky: semínka pelargonií, rašelinové tablety, malé květináče, hlína pro pokojové
rostliny, lihová fixa, velká plyšová mrkev nebo brokolice (mají např. v IKEA), kniha
Hrdinové ze zahrádky, obrázky zahradních květin.
Postup: Učitelka seznámí děti s novými kamarádkami – se „slečnou mrkví“ a
„slečnou brokolicí„ (plyšové hračky z IKEA). Poté jim přečte příběh o dětech, které
poznají radost z pomoci čmelákovi, spřátelí se se zeleninou a pomohou stařence
z nesnází. Je to příběh o tom, že se všichni – lidé, zvířata, rostliny i hmyz - dělíme o
jednu společnou zem.
Z přečteného textu děti s pomocí učitelky vyvodí poznatky pro další činnost – sázení.
V knížce jsou i velmi pěkné ilustrace - děti si zopakují druhy zeleniny i hmyzu a
zvířat, která žijí na zahrádce, např. žížala. Připomenou si, co potřebují všichni ke
svému růstu.
Následuje pohybová aktivita - zjednodušený jógínský „Pozdrav slunci“:
–
–
–
–
–
–

Dlaně otoč k sluníčku, spoj je a dej k srdíčku.
Podívej se k nebi vzhůru, skloň se k zemi,
levou dozadu a klekni, pravou přisuň k levé,
velká hora je teď z tebe.
Klekni na zem, záda prohni, hlavu skloň a dolů sedni.
S nádechem své ruce zdvihni, s výdechem se celý zklidni.

„Mrkev“ a „Brokolice“ zazpívají dětem písničku:
„Vážení, vážení - máme rádi sázení. Máme rádi, rádi, rádi sázeníčko.
–
Semínka, semínka, třebaže jsou malinká,
–
trefí vždycky, vždycky,vždycky na sluníčko.
–
Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme,
–
podle brášky jsou to hrášky bez debaty.
–
Bylo nám sděleno, že má býti zeleno,
–
zasaďte si taky něco – děti zlatý !“
Učitelka nabídne dětem, že by mohly zasadit semínko, z kterého vyroste kytička.
Děti vzpomínají, jaké kytičky znají – využití připravených obrázků květin.
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Seznámení s kytičkou, která muškám nevoní, ale krásně kvete – jmenuje se muškát,
nebo vznešeně pelargonie. Učitelka ukáže dětem sáček se semínky, rozdá jim víčka
od kompotů a rašelinové tablety, poté děti opatrně vloží semínka - „miminka“ - do
„peřinky“- tablety. Děti je položí na víčka, malinko zalijí a dají na sluníčko – na
parapet. Pod víčko si zasunou svou značku, aby si svá „miminka“ poznaly.
Později si rostlinky i s tabletkou zasadí do hlíny, do svého květináčku, který si
vyzdobí např. ubrouskovou technikou a učitelka jim lihovou fixou napíše na něj jméno
či značku. Kytičku děti darují maminkám k Svátku matek.
Obměny:
1.
Velmi se mi osvědčilo sázení ozdobných fazolí do kelímků od jogurtu. Nejdříve
se plazily po špejli, později jsme je vedli po provázcích přivázaných na garnýž –
krásně nám zaclonily na léto okno zeleným závěsem.
2.
Připravíme na zahradě záhon pro pěstování zeleniny, semínka vysejeme
přímo (mrkev, ředkvičky, hrášek)
3.
Vyrobíme s dětmi „Žížalovník“. Do velké sklenice dáme vrstvu hlíny, vrstvu
písku a vrstvu listí, střídáme. Poté s dětmi najdeme žížaly a vložíme je do ní. Časem
žížaly vrstvy promísí a můžeme hlínu i s žížalami vrátit na záhon. Opatrně zaléváme,
neboť voda zabraňuje žížalám v dýchání. Dýchají celým povrchem těla a po dešti je
často najdeme uhynulé.
Zkušenosti s realizací: Velcí zeleninoví plyšáci děti okamžitě zaujali, stejně jako
velmi pěkně ilustrovaná kniha. S pomocí obrázků v ní děti snadno vyhledaly potřebné
informace. Pozdrav slunci cvičíme i při jiných příležitostech, děti ho dobře znají.
Písničku jsme si zpívali při sázení semínek, i při přesazování do květináčků. Muškáty
jsme darovali maminkám, které si je doma s dětmi přesadily do truhlíků, byly
nadšené.
Při zakládání zeleninového záhonku nám pomohli rodiče, kteří nám ho nakypřili,
doporučuji umístit ho na viditelné místo dále od vchodu do MŠ, aby úrodu nesklidil
někdo jiný.
Žížalovník je pro děti velmi atraktivní, rády se podílejí na vyhledávání žížal, je třeba
dbát na hygienu (po „lovení“ umýt ruce ). Dochází i k jiným nečekaným objevům, kdo
všechno žije v hlíně a v trávě, což je možné využít v dalších činnostech.
Zdroje:
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IKEA FAMILY.
https://www.supraphonline.cz/album/846-skoumal-když-jde-maly-bobr-spat-pisnickypro-deti?trackId=12567 (cit. 20. 2. 2014).

