
Království země 

Cíl: Mít povědomí o významu půdy v životním prostředí, naučit se být citlivý k přírodě, 

dbát o pořádek, čistotu a nakládat vhodným způsobem s odpady. 

 

 Strašák 

„Řeknu vám to, děti, krátce.    

 Stojí strašák na zahrádce. 

 Stojí strašák v poli, ptáci se ho bojí. 

 Cinká, brnká, hraje, úroda již zraje. 

 Strašák ten ji ochrání, všechny ptáčky odhání.“ 

 

 objevujeme a napodobujeme zvuky, které může strašák vydávat  

a) zvonění – cink, cink, cililink, cililink; bim, bam, bim, bam, bim, bim, bim  

b) brnkání – trnky, brnky, trnky, brnky; brnk, brnk, brnk 

c) šustění – Šs, Šs, Šs; Čc, Čc, Čc;, Cč, Cč, Cč 

 Země jako světadíl nebo země jako půda? (encyklopedie, časopisy) 

 půda – domov rostlin a živočichů 

 co do půdy patří, co ne – třídění předmětů dle kritérií (materiál, tvar, velikost) 

 třídění odpadu do barevných tašek, diskuse o tom, jak by náš domov vypadal, 

kdybychom netřídili odpad, jak se nasbíraný odpad dále využívá 

 „Klobouk půda“ kolektivní práce se zavěšením obrázků, které do půdy patří či 

nepatří 

 rozklad odpadu v přírodě (ohryzek – 16 dní, papír – 4 měsíce, slupka od banánů – 5 

měsíců, vlněná ponožka – 1,5 roku, krabice od nápoje – 7 let, plechovka – 15 let, 

nedopalek cigarety – 20 let, žvýkačka – 50 let, PET lahev 100 let, sklo – 3000 let, 

polystyren – nikdy) 

 

 



  „Okno země“ - pozorování půdy v přírodě – umět se soustředit, vycházka do parku, 

hledání zajímavých věcí, tvořivé činnosti z přírodních materiálů 

 pozorování přírodních materiálů pod lupou či mikroskopem, frotáž (snímání 

struktury přírodnin) 

 řešení problémových situací:  

a) srně se zachytí v lese noha do pasti …. 

b) setkám se s divočákem, co udělám …. 

c) co se stane, když nebudeme třídit odpad ….. 

 umět se správně rozhodnout:  

a) Můžu v přírodě vyhodit slupku od banánu?  ano – ne 

b) Může existovat život bez Slunce?  ano – ne 

c) Může se pohybovat člověk pod zemí?  ano – ne 

 encyklopedie – kořeny pod zemí, jak roste semínko 

 zasetí semínka do vaty, hlíny (hrách, řeřicha), péče o rostlinu, pozorování 

 zasetí semínka do vaty, hlíny (hrách, řeřicha), péče o rostlinu, pozorování 

 

 

 

 



 

 

 

 



 Křemílek a Vochomůrka – poslech pohádky „Jak zasadili semínko“, ukázka pohádky 

v knižní podobě, rozhovor (hlavní postavy, co říkalo sluníčko, …) 

      
 

 „Jak rostlina roste“ – dramatizace: a) semínko    b) klíček     c) rostlina                                                  

      
 

 řazení obrázků od semínka po rostlinu dle logické posloupnosti 

 



 

 

   O čtyřech královstvích . . . . . 

 

 



„Mraveniště“ výtvarné zachycení hromady jehličí (pomocí mleté kávy, párátek, kresba 

mravenců tuší) 

 
 

 „Na mravenčí pasece“ píseň o mravencích a jejich vzájemné spolupráci 

 průpravné cviky s dřevěnou tyčí nebo papírovou trubkou (odpadový materiál) 

 

Mravenec 

„Malinký mravenec v lese   - chůze po položené tyči na zemi 

 na zádech jehličí nese.   - tyč držíme za zády 

 Drží ho pevně jako klíště,   - stoj rozkročný, vzpíráme s tyčí nad hlavou 

 postaví si z něho mraveniště.  - přeskok tyče položené na zemi 

 Až složí všechny ty klády,   - tyče složit na hromadu 

 bude tam žít s kamarády.“   - vytvoříme kruh 

 



 

 

 



  „Život pod zemí“ skládání puzzlí s obrázky života živočichů pod zemí 

 
 

 

 grafomotorická cvičení k uvolnění ruky, procvičení barev 

 

„Kam se ježek v zimě schoval? Neklouzal se, nesáňkoval. 

 Zahrabal se do listí, od té chvíle spí a spí. 

 Zahrabal se do země, lidičky, vzbuďte mě. 

 Až zavoní fialky, zapískají píšťalky.“ 

 

 
 

 



 „Krtkova domácnost“ pohyb krtka po cestičkách pod zemí s ochutnávkou dobrot 

(chuť sladká, slaná, kyselá, hořká), využití smyslů zrak, čich a chuť 

 umět vyjádřit své prožitky: chutná X nechutná, barva, konzistence 

 

      
 

 „Život pod zemí“ kolektivní práce lepení a kresba 

 

 
 

 

 

 



 „Planeta Země“ – místo, kam patřím (ztvárnění glóbu, kresba světadílů, 

pojmenování, počty slabik, polož správný počet víček na světadíl, přilož počáteční 

písmeno A, E) 

 skládání písmen A, E dle předlohy z víček od PET lahví 

 cizokrajná zvířata – omalovánky, vystřihování, nalepování do příslušného světadílu 

 

     
 

     
 

     



 
 

 „Pět minut v Africe“ – nácvik písně, rytmizace, hudební doprovod, recitace textů, 

pamětný nácvik, dramatizace  

 

 



  „Na sledě“ - pohybová hra s motivačním textem 

 

„V Antarktidě na ledě, narazil jsem na sledě, 

vzal to na mě oklikou, spletl si mě se štikou.“ 

 

(ukázka obrázku ryby a místa výskytu na planetě, procvičení skoku, běhu, 

rychlosti, reakce na signál, respektu k ostatním)  

 využití textu k pamětnému nácviku, vytleskání rytmu, hra na tělo, chůze v rytmu 

říkanky, vyhledání rýmů: ledě – sledě, oklikou – se štikou 

 „Lidé na planetě Zemi“ – koláž, malba obličejů s různými výrazy, pocity (smích, 

pláč, radost, zlost, strach, světlá - tmavá pleť, krátké - dlouhé vlasy, brýle) 

 „Klobouk země“ kolektivní práce 

 

             
 

 pexeso s obrázky odpadových surovin, třídění odpadu, co s odpadem, který 

nelze umístit do jednotlivých kontejnerů – směsný odpad, popelnice, kompostér, 

kompost, sběrný dvůr 

 vycházka ke kontejnerům na třídění odpadu ve městě 

 materiál, ze kterého jsou předměty vyrobeny 



 
       

 

 


