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Úvod
Ani jarní dubnové číslo časopisu Ben Já Mína se neobe-
jde bez metodické přílohy. Přílohu si můžete vytisknout 
nebo přečíst na obrazovkách svých přístrojů. Metodika je 
opět nachystaná tak, aby se dala každá rubrika tisknout 
na samostatný list.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům 
a vůdkyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvod-
cům, aby se vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co 
nejlépe a abychom se s vámi podělili o tipy, které se do 
časopisu přímo nevešly nebo svým charakterem nehodi-
ly. Doufáme, že vám tato příloha bude k užitku.

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními 
listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: 
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychov-
nych-kategorii/benjaminci. 

Koupit je můžete na obchod.skaut.cz nebo v pražském 
Junu.

Zpětná vazba
Jsme moc vděční vám všem, kteří si dáte práci s tím, 
abyste nám napsali, co se vám líbí, co potřebujete jinak. 
I nadále máte tuto možnost. 

Napsat nám můžete na e-mail: 
julie.dominika.zemanova@skaut.cz 
Předem vám děkujeme!

Symbolický rámec 
Jaro je už v plném proudu a naši hlavní hrdinové, vedou-
cí Janka, Ben s Mínou a další děti si hrají venku. Janka 
přichází o trošku později, protože má nemocnou babič-
ku. Když jedno z dětí šplhá po stromě, spadne a dopadne 
vedle tajemného sáčku. Spolu s Jankou ho netrpělivě 
drží v ruce. Děti pak dále v časopisu prožívají různá 
dobrodružství, která se týkají růstu rostlin nebo rostlin 
obecně. Závěrečná desková hra Od semínka k rajčeti je 
na motivy hry halma.
 
Anebo – pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a ne-
hodí se vám pracovat s nějakým dalším, využít to vůbec 
nemusíte a můžete s dětmi jen tvořit a hrát si jednotlivé 
aktivity v čísle popsané.
 
Starší metodické přílohy
Ty naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/benjaminci
http://obchod.skaut.cz
http://skaut.cz/metodinabenjammina
http://skaut.cz/metodikabenjamina


Aktivity
• seznámení se s knihou Hravouka
• poznávání rostlin na stránce z knihy Hravouka
• zapojení se do soutěže o výtisk knihy
• vaření jídla podle receptu zaslaného do soutěže
• prohlížení dalších knížek s tematikou rostlin
• prohlížení knížek z nakladatelství Běží liška
• sbírání rostlin na čaj, sirup, atp. (např. podle knížky 

Bylinky pro děti a maminky)
 

Propojení s Pracovními listy
31. Co nám dává příroda
34. Lesní plody
37. Roční období
39. Vnímání přírody
40. Výlet
 
Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní 

pobyt v ní a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (po-

máhám s ...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s dů-

razem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schop-
nost naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.
 
Rozvíjené oblasti
hrubá a jemná motorika, jazyk a řeč,  
rozvíjení poznání, environmentální oblast

 
Zdroje:
www.beziliska.cz/knihy/hravouka
www.hravouka.cz – aplikace do tabletu či počítače
www.grada.cz/bylinky-pro-deti-a-maminky-4971 - Kniha 
Bylinky pro děti a maminky

Hravouka
V dubnovém čísle vám chceme představit nádhernou 
knihu Hravouka z dílny malého nakladatelství Běží liška, 
které vydává i další krásné dětské knihy. Kniha byla no-
minována na cenu Magnesia Litera 2017 a její autorkou 
je Tereza Vostradovská. Hravouka původně vznikla jako 
počítačová aplikace, v roce 2016 se ji podařilo převést do 
formátu knihy, která zaujme krásnými ilustracemi, pří-
během myšky a realistickým ztvárněním přírody, kterou 
myška poznává.

Ke knize se váže i obvyklá soutěž. Tentokrát se soutěžním 
úkolem – Pošlete nám do redakce svůj oblíbený recept z 
alespoň jedné rostliny, která je na obrázku v knize Hra-
vouka. Čekat na recepty budeme do 26. června 2017. 
Věříme, že se rádi se svými dětskými svěřenci zapojíte.

Odpověď nám společně zašlete do redakce na adresu 
julie.dominika.zemanova@skaut.cz nebo na adresu Julie 
Dominika Zemanová, Jítrava 130, Křižany, 46353.

Soutěž můžete rozvést tím, že si jídlo společně uvaříte, 
máte-li k tomu vhodné podmínky.

S dětmi si můžete půjčit další dětské knihy o rostlinách 
a téma růstu dál společně rozvádět. Sáhnout můžete 
například po Rostlinopisu z nakladatelství Baobab, pro 
nejmenší třeba po Jak rostou kytičky z nakladatelství 
Svojtka, pro větší po knihách Daniely Krolupperové (např. 
Zákeřné keře) z nakladatelství Portál. Zaujme určitě i 
Jůlinka z veselé zahrádky a Jůlinka z jedlé zahrádky. Na-
učných knih je v knihovnách mnoho, upozornit bychom 
chtěli na Bylinky pro děti a maminky.

Anebo si můžete s dětmi půjčit další knihy z Běží liška. Do-
poručujeme Kuba Tuba a Tatubahn, která získala prestižní 
ocenění Zlatá stuha 2016. Dále leporelo Všechno je to na 
zahradě, které zaujme nejen malé děti.
 

http://www.beziliska.cz/knihy/hravouka
http://www.hravouka.cz
http://www.grada.cz/bylinky-pro-deti-a-maminky-4971


Propojení s Pracovními listy
4. Na koho se obrátím
26. Jsem schopen spolupracovat ve skupině
31. Co nám dává příroda
32. Co nepatří do lesa
34. Lesní plody
39. Vnímání přírody
40. Výlet
 
Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní 

pobyt v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s dů-

razem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schop-
nost naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.
 
Rozvojové oblasti
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení 
poznání, představivosti a fantazie, sociální oblast, envi-
ronmentální oblast
 
Zdroje:
Zážitky dle Jděte ven: https://jdeteven.cz/_files/userfiles/
Blog/Jarni_zazitky/Jarni_seznam_zazitku.pdf
https://jdeteven.cz/detail/cz/24-jarnich-zazitku-jdete-ven

1. Tajemný sáček
Děti si hrály na louce za klubovnou, čekaly ještě na Jan-
ku, která má zrovna nemocnou babičku. Jedno z dětí za-
čalo lézt na strom a najednou se pod ním zlomila větev. 
Naštěstí dopadlo dobře a nic vážného se nestalo. Mína 
mezitím našla v trávě tajemný sáček. Vedoucí Janka do-
razila právě včas. Mohla prohlédnout dítě, které spadlo, 
a ujmout se tajemného sáčku spolu s dětmi. Příběh si 
zkuste s dětmi jako i v minulých číslech převyprávět. 
Nechte je poté rozvádět úvahy o jednotlivých částech 
příběhu – třeba o pomoci prarodičům či obecně starým 
lidem, o tom, co dělat, když něco najdeme, o pádech 
a bezpečnosti (o nebezpečí pádu při lezení po stromech 
či otevření neznámého sáčku). Povídejte si o tom, co se 
dá na jaře dělat a co by vaše skupina ráda dělala. Plány si 
můžete zakreslit nebo zapsat.

S plány se můžete inspirovat v projektu Jděte ven, ve 
kterém vydávají každé roční období seznam zážitků, kte-
ré můžete realizovat. Ten si můžete pověsit na nástěnku 
nebo lednici a nechat se jím pošťouchnout k tomu, abys-
te vyrazili ven za dobrodružstvím.

Nakreslené rostliny vyzývají k poznávačce. Nechte děti 
poznávat, ku pomoci si vezměte atlas rostlin a vyrazte je 
hledat do přírody. Nezapomeňte, že nejde o soutěž.

Na druhé straně rubriky se věnujeme tématu ztrát a ná-
lezů. Povídejte si s dětmi o tom, co by si přáli nalézt a co 
by si nepřáli ztratit. Dejte prostor povídání o materiál-
ních i nemateriálních přáních a touhách. Domluvte se 
s dětmi, jaké výtvarné potřeby k tomu využijete, ideálně 
dejte na výběr. Můžete využít i techniku koláže tam, kde 
by se myšlenky ještě těžko vyjadřovaly malováním. Při 
povídání dbejte na pocit bezpečí vašich dětí.
 
Aktivity
• převyprávění příběhu
• povídání na témata: bezpečí, úrazy,  

pomoc druhým
• sepsání či nakreslení plánů na jaro
• jarní výzvy dle Jděte ven
• téma ztrát a nálezů a jejich ztvárnění

https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Blog/Jarni_zazitky/Jarni_seznam_zazitku.pdf
https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Blog/Jarni_zazitky/Jarni_seznam_zazitku.pdf
https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Blog/Jarni_zazitky/Jarni_seznam_zazitku.pdf


Na pravé straně rubriky zaměřené na přírodu najdete 
úkol, který se věnuje časové posloupnosti. Obrázky na 
stránce nejsou ve správném pořadí. Bavte se s dětmi, co 
je nejdříve, co potom a co nakonec. Pokud děti zvládají, 
mohou obrázky očíslovat dle správného pořadí. Poslední 
obrázek mohou děti nakreslit samy, popř. můžete nějaký 
vhodný vyhledat v časopisu a dolepit nebo dětem mů-
žete pomoci zjednodušit jejich myšlenky tak, aby se daly 
lépe nakreslit.

Pro lepší orientaci, co následuje po čem, můžete jednot-
livé obrázky vytisknout (další list), vystřihnout a nalepit. 
K samotnému řazení obrázků – nevyžadujte po dětech 
jedno správné řešení. Děti mohou najít i jiná logická 
vysvětlení, která budou dávat smysl. Např. poslední řada: 
varianta 
a) Těhotná maminka – miminko – holčička – a dokresle-
ná opět maminka nebo ještě starší holčička; varianta 
b) Miminko – holčička – maminka – babička; varianta 
c) Miminko – holčička – těhotná maminka – miminko.
 
Jak rostou tulipány – Aktivita se sázením cibulovin
Aktivitu můžeme začít už nákupem cibulovin společně 
s dětmi. Vybíráme tulipány, narcisy nebo krokusy, dětem 
necháme volnou ruku při výběru barev. Počet cibulovin 
vyberte s ohledem na velikost skupiny. Aktivita bude 
probíhat venku. Dopředu si připravíme zahradnické 
náčiní, cibuloviny k sázení, konve s vodou.

Vytvoříme s dětmi kruh. Proměníme je v cibulky bu-
doucích květů. Provádíme děti slovem, pohybové vyjád-
ření necháme na nich. Např.: Právě vás zahradník uložil 
hluboko do země. Kolem cítíte hlínu, krásně voní. Všude 
kolem je příjemné teplo jako v peřince. Zavrtáváte se 
hlouběji a hlouběji do země, vypustíte kořínky, směrem 
dolů a do stran. Ven vás to ještě neláká, je tam ještě 
zima... Slunce začíná venku víc a víc svítit, je tepleji a tep-
leji. Rostlinky zajímá, jaké to asi venku je. Sbírají své síly, 
vykukují hlínou ven, nahoru za sluncem. Rovnají si ston-
ky, listy až do květu. Sem tam je zmáčí déšť, ale protože 
květiny mají žízeň, vůbec jim to nevadí. Naopak se po 

dešťových kapkách lačně natahují a hltavě pijí vodu. Pak 
zase vysvitne slunce a usměje se na krásné kvítí... (možno 
upravovat dle uvážení).

Po skončení této dramatické části se dětí ptáme, v jakou 
květinu vyrostly. Dále se můžeme ptát, jak se jim rostlo 
a na další zážitky z této části aktivity.

Následuje samotné sázení cibulovin. Děti se mohou 
rozdělit na ty, které budou rýt v zemi, které budou sázet 
a které budou zalévat. Děti se mohou prostřídat.

Na závěr můžeme květinám zazpívat píseň Cib, cib, cibu-
lenka, aby se jim dobře zakořenilo a rostlo.  
Zasazené květiny nezapomínejte zalévat!

Píseň Cib, cib, cibulenka
Cib cib cibulenka,
mak mak makulenka,
Když jsem byla maličká
chovala mě matička
a teď když jsem veliká
musím chovat Pepíka.
 
Odkaz na notový zápis s akordy a další aktivity: www.
predskolaci.cz/wp-content/uploads/2008/07/cib-cib-ci-
bulenka.jpg
 
Pokud si k sázení vyberete přímo tulipány, doporučuje-
me krátkou básničku Jiřího Žáčka z knihy Aprílová škola.
 
Báseň Jiřího Žáčka Tulipán a tulipaní
Tulipán a tulipaní,
celý den se k sobě klaní,
až se diví okolí:
Že je záda nebolí?
 
Aktivitu můžete doplnit i jednoduchým, ale nápaditým 
tvořením inspirovaným tímto odkazem:
(výroba tulipánů z kartonů od vajec): 
www.montessoridoma.cz/?p=360.

Aktivity
• hledání rostlin, které na dvoustránce  

vyrostly ze semínek a které ze sazeniček
• vybarvování obrázků, které budete  

potřebovat k setí a sázení
• aktivita s časovou posloupností
• vybarvování obrázků z aktivity z časové  

posloupnosti
• zpívání a říkání říkanek
• výroba tulipánů z kartonů od vajec 

Propojení s Pracovními listy
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda

Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní po-

byt v ní a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomá-

hám s ...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé Pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.
 
Rozvojové oblasti
biologická, psychologická, sociální, environmentální

2. Sázet nebo sít?

http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2008/07/cib-cib-cibulenka.jpg 
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2008/07/cib-cib-cibulenka.jpg 
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2008/07/cib-cib-cibulenka.jpg 
http://www.montessoridoma.cz/?p=360
http://www.montessoridoma.cz/?p=360


Bádání o rostlinách, kterému se věnuje jarní číslo časo-
pisu, můžete doplnit i poměrně jednoduchým pokusem. 
Nejprve doporučujeme si zadání v podobě obrázků s dět-
mi převyprávět, poté si ujasnit, zda všemu rozumíte, a až 
potom pokus realizovat. K dispozici budete potřebovat 
např. víčko od ešusu nebo talíř nebo jinou podobnou 
plochou nádobu, dále šest sirek (pro jistotu ale raději 
celou krabičku) a vodu. S dětmi můžete spočítat šest zá-
palek. Jednu z nich pak názorně nalomte napůl tak, aby 
to děti viděly a mohly zopakovat. Nechte je pak zápalky 
nalámat a jednu si ponechejte. Zápalky si srovnejte do 
tvaru písmene V a nalomenými konci k sobě. Vznikne 
vám obrazec podobný hvězdě. Pak volnou zápalku na-
močte do vody, přiložte ji k jednomu konci nalomené 
zápalky a pozorujte, co se stane. Zápalky by se vám měly 
narovnat a měla by vzniknout pěticípá hvězda. Pokus 
můžete ještě jednou zopakovat a zakreslit si do volných 
polí v časopisu, co se dělo a co postupně vznikalo. Zadání 
pokusu jsme čerpali z těchto stránek: https://sites.google.
com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody.

Doplňková aktivita pokusu se věnuje tématice, co je 
z čeho, tentokráte, co je ze dřeva. Děti si mohou vybarvit 
věci, které jsou tradičně ze dřeva. Můžete společně vy-
myslet a nakreslit si na vedlejší papír další dřevěné věci, 
které vás společně napadnou.
 
Aktivity
• realizace a vysvětlení pokusu
• vybarvování, co je ze dřeva
• malování či jiné ztvárnění dalších věcí,  

které jsou ze dřeva
 

Propojení s Pracovními listy
31. Co nám dává příroda
39. Vnímání přírody
 

Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní po-

byt v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.
 
Rozvojové oblasti
jemná motorika, grafomotorika, rozvíjení poznání, před-
stavivosti a fantazie, environentální oblast
 
Zdroje
Zadání pokusu: https://sites.google.com/site/dochepo/
seznam-pokusua/pohyb-vody

3. Vláha stromům

https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody
https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/pohyb-vody


4. Herbář
Výroba samotného herbáře je určena světluškám a vlča-
tům, tedy dětem ve školním věku. My si však můžeme 
vyzkoušet květiny lisovat a použít je k jiným účelům. 
Vylisované květiny můžeme použít k výzdobě klubovny, 
zalaminovat a využít jako dekoraci k dárkům nebo zavě-
sit do klubovny.

Lisování květin
Květinu vytrhneme i s kořínkem a vložíme mezi listy novi-
nového papíru. Zatížíme knihami a necháme několik dnů 
schnout. Můžeme si též vyrobit cestovní lis a květiny do 
něho vkládat přímo na louce. Lis vyrobíme ze dvou stejně 
velkých dřevěných destiček se čtyřmi pohyblivými šrouby 
v rozích. Květinu pak nedáváme pod knihy, ale zmáčkne-
me mezi destičky lisu.

Sestavování rostliny
Pokuste se sestavit rozstříhanou květinu z levé části 
stránky. Malé děti mohou spojovat čarami, větší mohou 
číslovat

Obtiskování přírodnin
Květiny nemusíme pouze lisovat, můžeme využít i jejich 
obtisku. Najděte květinu, natřete ji barvami a přitisk-
něte. Vhodné jsou třeba temperové barvy. S obtiskem 
můžete dále pracovat, domalovat louku, zvířátka, nebo 
zkusit obtisknout i své prsty, ze kterých se dají domalová-
vat různá zvířátka.

Plovoucí květiny
Na kancelářský papír necháme děti namalovat pastel-
kami spoustu květin. Ty jim pak pomůžeme vystříhat 
a poskládáme okvětní lístky do středu. Takto připravené 
květiny položíme na vodní hladinu. Květiny začnou před 
našima očima rozkvétat

Škrabošky
Předkreslíme dětem na čtvrtku škrabošku, kterou je 
necháme vystříhat. Připevníme gumičku a polepíme 
oboustrannou lepící páskou. Vyrazíme na louku a vyu-
žijeme barevných květů, kterými si polepíme škrabošky. 
Nakonec můžeme uspořádat vílí bál.

Přírodní barvy
Každá rostlinka má svoji barvu. A to nejen květu, ale 
i celá rostlina nebo kořen může po uvaření získat barvu. 
Zkuste spojit květinu s barvou na paletě – růžová=cibule, 
zelená=kopřiva, červená=třezalka. Zkuste vymyslet víc 
takových plodin: borůvky, červená řepa, kurkuma...

Batikování
Přírodní barvy můžeme využít i k barvení textilu. Může-
me si vyrobit trika nebo šátky. Technika batikování spo-
čívá v zavázání uzlů na části textilu před ponořením do 
barvy. Po uvaření vznikají různé neobarvené ornamenty.

Aktivity
• Lisování květin
• Sestavování rostliny
• Obtiskování přírodnin a prstů
• Kvetoucí květiny
• Přiřazování rostlin k barvám
• Batikování
• květinové škrabošky

Propojení s Pracovními listy
39. Vnímání přírody
37. Roční období
31. Co nám dává příroda
40. Výlet
34. Lesní plody
 
Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní 

pobyt v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skaut-

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

 

Rozvojové oblasti
Jemná motorika, hrubá motorika, jazyk a řeč, interperso-
nální, společenská, environmentální, podpora fantazie, 
matematika



Jíst to samé jako můj králík? Léčit kašel místo siru pem 
z lékárny vyrobeným medem? Vyhrabávat a vařit kořínky? 
Tak jo! Kuchařka tentokrát nabízí tři možnosti, jak kuli-
nářsky využít smetanku lékařskou. S dětmi si ji můžete 
v rámci vycházky nasbírat, a pak si připravit buď čaj, med 
nebo salát. Děti jako nadšení ochutnávači čehokoli jistě 
nebudou mít zábrany a do degustování se pustí s vervou. 
U přípravy bude potřeba pomoc dospělých, zejména tam, 
kde se krájí (kořen) a vaří (čaj, med). Nechte však děti 
maximálně pomáhat, každému dejte nějaký úkol. Pokud 
to nejde, střídejte se u jedné činnosti všichni. Dobře 
funguje, když se s dětmi dopředu domluvíte, kolik času 
jednot livec činností stráví, než se vystřídá s dalším (např. 
3x zamíchat a pak se vystřídat). Budete tak spravedliví 
a zabráníte dohadům.
 
Kdy a kde sbírat části rostliny – Obecně platí, že je potře-
ba sbírat co nejdál od silnic, železnic, továren, apod. Ko-
řen sbírejte před nebo po květu pampelišky, tzn. dříve na 
jaře nebo na podzim. Brzy po sběru kořen omyjte a ihned 
sušte teplotou maximálně do 50°C, špatně usušené koře-
ny snadno plesniví. Květy sbírejte plně rozkvetlé (nejlépe 
před polednem) ale ne uvadající. Listí je ideální mladé, 
menší, čerstvé, před rozkvětem rostliny. Čím větší a starší 
list je, tím je více hořký.
 
Léčivé účinky – Zaveďte s dětmi diskuzi na téma zdraví 
a léčení nemocí. Co všechno se dá použít jako lék? Co 
používají jejich prarodiče, rodiče, a co pomáhá dětem 
samotným? Zkoušeli někdy účinek bylin? Jaké nebezpečí 
může plynout z konzumace bylinek? Na příkladu sme-
tanky lékařské můžete dětem ukázat, že i to, co považu-
jeme „jen“ za plevel nebo materiál k výrobě věnců může 
léčit – čaj z kořene čistí a ředí krev, pomáhá při cukrovce 
a únavě, používá se při léčbě močových kamenů. Med 
neboli sirup z květů se dá použít při kašli a nachlazení. 
Čerstvé listy působí proti únavě, obsahují spoustu 
vitaminu C. A je toho mnohem víc...
 
Čaj z kořene – Nechte děti očistit a omýt kořen, poté jej 
dospělý nakrájí na malé kousky, které se následně suší na 
slunci. Na jeden hrnek potřebujete čaj. lžičku sušeného 
kořene – zalijte a nechte louhovat 15 min.

 Med – Nasbírejte přibližně 300 květů (200–250g). Krátce 
je propláchněte vodou, abyste odstranili drobný hmyz. 
Nechejte okapat, poté smíchejte v hrnci s 0,8l vody a šťá-
vou ze dvou citronů. Přiveďte k varu a krátce (ne déle než 
5 min!) vařte na slabém ohni. Po vychladnutí dejte na 
jeden den hrnec na chladné a tmavé místo. Druhý den 
přes plátýnko nahnědlou šťávu přeceďte a smíchejte 
s 1,5 kg cukru. Zahřívejte (ale nevařte) asi 20 min, dokud 
se cukr nerozpustí a tekutina neztmavne do karamelové 
barvy. Pro zjištění správné konzistence odkapejte trochu 
na talířek. Pokud se vám hustota zamlouvá, nalijte med 
do čistých skleniček, otřete důkladně okraje a ihned uza-
vřete. Poté sklenice postavte na víčko a nechejte vychlad-
nout. (Vzhledem k větší časové náročnosti můžete med 
připravovat třeba na výpravě.)
 
Ozdobná víčka – S dětmi si na skleničky můžete vyrobit 
ozdobná víčka. Nejdříve si připravte z tvrdého papíru 
šablonu – kruh o dvojnásobném průměru oproti 
průměru víčka. Šablonu poté děti využijí k pře kreslování 
na podklad, ze kterého chcete ozdoby mít – může to 
být barevný papír nebo raději nějaký měkčí – svačinový 
nebo ubrousek. Můžete zkusit i látku, ale její stříhání je 
pro děti obtížnější. Po obkre slení šablony si každý kruh 
vystřihne a připevní na víčko – můžete použít stužky, 
provázky... Děti si tak vyzkouší i vázání uzlíku, příp. 
mašličky.
 
Salát – Nechte děti spojit půlky jednotlivých ingrediencí, 
poté si mohou vybrat, co oni samy mají rády a co by si 
do salátu rády přidaly. Mohou si samozřejmě vymyslet 
spoustu dalších věcí, které by se jim v salátu zamlouva-
ly. Také můžete donést reklamní letáky a děti si v nich 
najdou, vystříhají a nalepí jimi vybrané přísady. Nechte 
každého projevit svůj názor, nejsme stejní a chutě máme 
rozdílné. Pokud si salát budete připravovat k jídlu, může-
te dětem nabídnout více ingrediencí a každý si jej nami-
xuje sám. Může potom svému salátu vymyslet název.

Hra na cyklus pampelišky – Pro radost z pohybu i pozná-
ní si můžete s dětmi zahrát na růst pampelišky – skrčte 
se jako semínka, někdo vás může zalévat jako déšť nebo 
zahřívat jako slunce. Postupně se zvedejte a protahuj-

te se, až z vás budou dospělé rostliny s rukama široce 
rozevřenýma nad hlavou jako květ. Kývejte se ve větru, 
zavřete se na noc a zase se s novým dnem rozevřete. Až 
nastane čas, nechte ruce poklesnout a květ povadnout, 
potom však na scénu přichází vítr (klidně jeden z vás) 
který se do vás mocně opírá a rozfoukává semínka do 
světa. Více dětí může spolupracovat na jedné rostlince – 
někdo může přestavovat lístky, někdo stonek, někdo květ. 
Po rozfoukání větrem se potom každý z nich může vydat 
na jinou stranu.
 
Aktivity
• vybarvování pampelišky
• příprava čaje z kořene
• příprava medu z květů
• výroba látkové ozdoby na víčko
• inspirace pro přípravu salátu  

z pampeliškových listů
• spojování rozpůlených ingrediencí
• diskuze co mám/nemám rád
 
Propojení s Pracovními listy
11. Zdravé a nezdravé 
12. Každý má rád něco jiného 
26. Spolupráce 
31. Co nám dává příroda
39. Vnímání přírody 
 
Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní 

pobyt v ní a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (po-

máhám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skaut-

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních 

listů. Je ho obsah je použitelný na schůzce.
 
Rozvojové oblasti
jemná motorika, grafomotorika, poznání, vztah k přírodě 
a životnímu prostředí

5. Pampelišková kuchařka



Jaro už je v plném proudu a příroda je plná různorodých 
barev a vůní. Z trávy postupně vykukují květiny a jak už 
to tak bývá, lidé si o nich vypráví. A dokonce nejen to, 
o květinách a jaru vznikla i spousta písniček.
Na obrázku v naší rubrice najdete čtyři obrázky, podle 
kterých můžete písničky o čtyřech květinách vymyslet.
Schválně, jaké vás děti napadnou. Možná vás jich napad-
ne u jednoho obrázku víc, i to je možné.
Kdybyste potřebovali nápovědu, tak my jsme u obrázků 
mysleli na tyto čtyři písničky, ke kterým přidáváme i celý 
text, jak ho známe my.

Rozvíjej se poupátko
Rozvíjej se poupátko, nejkrásnější z květů,
od rána až do noci budeš vonět světu.
Láska jako květina klíčí do poupěte,
ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete.

Na tom pražským mostě
Na tom pražským mostě
konvalinka roste,
žádnej ji tam nezalívá,
ona neporoste,
žádnej ji tam nezalívá,
ona neporoste.
Já tam za ní půjdu,
zalívat ji budu,
ona se mi zazelená,
já ji trhat budu,
ona se mi zazelená,
já ji trhat budu.

Vydejte se na schůzce či výpravě ven na louku a poroz-
hlédněte se po květinách.
Jaké další písničky vás napadnou?

Můžete si zahrát hru, kdy budete dál poznávat písničky 
podle obrázků nebo je předvedete druhým. Zkuste jich 
vymyslet co nejvíce, o květinách, o jaru, o přírodě. Inspi-
raci naleznete např. na Pinterestu nebo např. na jiných 
inspiračních internetových stránkách.
Jaká květina se každému z vás líbí? Můžete ji společně 
najít, vylisovat si ji a nalepit. Jestli nevíte jak na to, podí-
vejte se na herbář v tomto čísle. Vaši květinu si můžete 
také nakreslit.

A co takhle si vymyslet písničku o vaší vlastní květině. 
Děti si písničky mohou navzájem představit. Naučit se 
tak navzájem poslouchat a udělat prostor druhému, kte-
rý ukazuje co vymyslel.

Děti na první stránce ke zpívání písniček rovnou přidaly 
dřívka. Najdeme jich kolem nás spousty a každé trochu 
jinak zní. Můžeme je použít k vyťukávání písniček a také 
k různým rytmizačním hrám.

Např. chodit do rytmu (střídání tempa); tleskat do rytmu 
podle hry dřívek; vyťukávat slabiky a slova; opakovat ryt-
mus, který někdo vyťukává.
Na další stránce pokračujeme s klacíky. Budeme vyrábět 
dendrofon. Ale než se na to vrhneme, je potřeba všechny 
klacíky najít.
Některé je možné obtáhnout a vybarvit. A také najít, kte-
rý je nejkratší a který nejdelší.
A rovnou si můžete zahrát krátkou hru, kdy si každý na-
jde jeden klacík a děti se pak seřadí od nejkratšího až po 
nejdelší.
Když už máme ty klacíky, tak zkusme poslouchat, jak kte-
rý zní, když do něj ťukneme,
Jak zní malá větvička a jak pořádný klacek? Poznáte podle 
zvuku měkké a suché dřevo?

Dendrofon a jak na něj?
Vyrobit dendrofon, který zní naprosto přesně po tónech, 
je hodně těžké. Můžeme si ale vyrobit takový, který bude 
mít svůj specifický zvuk. Obrázek vám napoví, jak takový 
dendrofon vypadá.
Další inspiraci najdete také např. na stránkách  
Svobodné hry nebo na stránkách Toulcova dvora http://
www.toulcuvdvur.cz/4445-dendrofon.
Můžete se také vypravit nějaký dendrofon ve vašem okolí 
prozkoumat.
Nakonec tu máme rozpočítávadla, některá z nich děti 
budou znát. Inspiraci pro další najdete na stránkách Me-
todického portálu nebo této knihovny.

Aktivity
• poznávání písní
• rozvoj slovní zásoby
• rytmizace
• představivost
• melodizace
• grafomotorika
• poměřování – větší, menší,  

největší, nejmenší
• sluchová diferenciace – zvuky dřeva
• rytmizace říkadel – rozpočítadla

Propojení s Pracovními listy
12. Každý má rád něco jiného 
14. Naslouchání okolí 
26. Spolupráce 
31. Co nám dává příroda 
37. Roční období 
39. Vnímání přírody 

Cíle:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skaut-

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s dů-

razem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schop-
nost naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvojové oblasti
hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, jazyk 
a řeč, svátky a slavnosti, rozvíjení představivosti a fanta-
zie, vztah k přírodě.

6. Rostlinné melodie

Cib, cib, cibulenka
Cib cib cibulenka,
mak mak makulenka,
Když jsem byla maličká
chovala mě matička
a teď když jsem veliká
musím chovat Pepíka.

Červená, modrá fiala
Červená, modrá fiala, fiala,
kdes ji má milá trhala, trhala,
kdes ji má milá trhala?
Trhala jsem jí v zahrádce, v zahrádce,
zabolelo mě mé srdce, mé srdce,
zabolelo mě mé srdce.
Zelené, bílé ořeší, ořeší,
ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
Ach, kdo mé srdce potěší?
Zarmoutil mně ho ledakdo, ledakdo,
ale potěšit nemá kdo, nemá kdo,
ale potěšit nemá kdo.

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=p%C3%ADsni%C4%8Dky%20o%20jaru&rs=typed&term_meta%5b%5d=p%C3%ADsni%C4%8Dky%7Ctyped&term_meta%5b%5d=o%7Ctyped&term_meta%5b%5d=jaru%7Ctyped
http://www.jaro-inspirace.estranky.cz/fotoalbum/...pisnicky-pro-deti.../...pisnicky-o-jaru.../
file:///C:/Users/berta/Pictures/___2017/benjamina%20kveten/metodika/Svobodné hry
http://www.toulcuvdvur.cz/4445-dendrofon
http://www.toulcuvdvur.cz/4445-dendrofon
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Rozpo%C4%8D%C3%ADtadla
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Rozpo%C4%8D%C3%ADtadla
http://www.ujezdecek.estranky.cz/clanky/rozpocitadla.html


Děti vyrazily na schůzku do parku ve svém městě. Je 
duben a všechno kolem kvete. Mnoho stromů je už ob-
sypáno květy. Některé z nich můžeme rozpoznat podle 
charakteristické barvy (jabloň, třešeň, černý bez, ...).

A co roste u vás v parku nebo na náměstí? Povídejte si, 
jak ve vaší obci/městě vypadá místo, kam si chodí lidé 
odpočinout. Jak místo vypadá? A co zde roste?

Co můžeme v parku dělat?

Ben, Mína a děti dorazily k rybníčku, a když se do něj po-
dívaly, uviděly, že odraz v hladině je nějaký jiný než okolí 
rybníka. Najděte všech pět rozdílů.

Pro kontrolu jsou to: zajíc za stromem, barva květin pod 
stromy, květy a listy na jírovci, ptáček na lavičce a zábra-
dlí na lavičce.

Možná někdo z vás najde ještě další rozdíl? :-) (Mraky 
a kopec za stromy chybí.)

V dolní části této stránky se věnujeme tomu, co roste 
u našich domovů a v okolí míst, kde pravidelně chodíme. 
Děti na obrázku si navzájem vyprávějí. Zkuste také vy-
právět podle obrázků.

A děti dostaly nápad. Co takhle vysadit něco společně?

Zkuste to také. Jistě se v okolí vaší klubovny najde místo, 
které byste společně mohli zvelebit. domluvte se s ma-
jiteli a můžete tam vysadit třeba jarní květiny. Nebo si 
pořiďte semínka a zasejte je. Budete pak překvapení, co 
vyroste.

Pravá strana je tentokrát připravena k tvoření. V příloze 
této metodiky najdete obrázky stromů, keřů a věcí, které 
v parku můžeme najít.

Vytiskněte je pro každého a pojďte tvořit originální parky.

Každá holka či kluk se tak stane zahradním architektem, 
který navrhne, jak bude jeho park vypadat. A kdo je to 
vlastně ten zahradní architekt? Popovídejte si, co takový 

7. Schůzka v parku

 
Rozvojové oblasti
jemná motorika; grafomotorika; vyprávění a popis pří-
běhu; rozvíjení poznání, představivosti a fantazie; péče 
o okolní prostředí, ve kterém žiji.

architekt dělá a jaká další povolání děti znají, ...
Kromě vystřihování a nalepování parku můžete využít 
i další techniky tvoření. Například: razítkování s razítkem, 
které vyříznete do korku, nebo si vyrobit 3D model parku.

Parky si pak děti navzájem mohou představit, jako pre-
zentaci na setkání zahradních architektů.

Aktivity
• vyprávění o tom, co je park  

a k čemu slouží
• najdi rozdíly
• vyprávění podle obrázků
• spolupráce, společné tvoření
• povolání – čím chci jednou být?
• samostatné tvoření
• prezentace parků

Propojení s Pracovními listy
  6. Prostorová představivost (Řeším jednoduché úkoly 

vyžadujícící prostorovou představivost.)
12. Každý má rád něco jiného (Chápu, že každému se 

může líbit něco jiného.) 
23. Dům (Vím, kde bydlím./Znám svou rodinu.)
26. Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve skupině.) 
28. Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých povolání.) 

Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní 

pobyt v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skaut-

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v Pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z Pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.





8. Svišťi z Rychvaldu!
Je tu další skupinka na seznámení, tentokrát jsou to 
Svišťi z Rychvaldu. 

Kolik zvířecích skupinek již bylo v časopise? Jak se jme-
novaly? Vzpomínáte si? Nevadí! Tady je malá nápověda: 
prosinec – maličcí tvorové... březen – velké hnědé zvíře, 
žijící v lese a vydávající zvuk: brum, brum

Přírodní omalovánky
Jistě znáte klasické omalovánky, ale znáte i přírodní? Ne? 
Tak je vyzkoušejte! Vedoucí doma nakreslí obrys květiny, 
květu, stromu. Děti nasbírají různorodé přírodniny, kte-
rými pak jakoby vymalují obrys – nalepí je tak, aby bílý 
papír, čtvrtka byly co nejméně vidět. Fotografie svých 
výtvorů nám pak můžete zaslat do redakce na: benjami-
na@skaut.cz

Hudební nástroje
Každé dítě si najde venku různé přírodniny – klacíky, listí, 
kůru, kamínky, apod. Poté vždy některému z nich zavá-
žeme oči. Pár dalších dětí mu zahraje na své přírodniny 
(např. ťuká klacíkem o kámen, šustí listím) a jedinec se 
zavázanýma očima se snaží uhádnout, na co dotyčný 
hraje. Hrajeme, dokud si každý nevyzkouší obě dvě role. 
Na konci třeba můžete složit nějakou melodii společně!

Květinové pexeso
Toto pexeso je trochu jiné než to, co s rodiči hrajete doma. 
Vedoucí doma nakreslí několik květinových (můžou být 
květiny, stromy, keře) na větší čtverce či obdélníky ze 
čtvrtky. Rozmístí se venku. Při větším počtu dětí je mů-
žeme rozdělit na dva týmy a vždy běží jeden z jednoho 
týmu do hracího pole, kde otočí dvě pexesa, pokud jsou 
stejná, otáčí ještě jednou, pokud ne, vrací se a vybíhá 
další, který se snaží najít správnou dvojici. Při menším 
počtu dětí můžeme polovinu rozmístit do pole a druhou 
polovinu si nechat, pak vždy ukážeme všem jednu květi-
nu a děti se budou snažit hledat stejnou v poli. Vítězem 
je tedy jednotlivec či skupina s větším počtem správných 
kartiček.

Přečtěte si některou z ekologických pohádek na: 
http://www.predskolaci.cz/ekologicke-pohadky/20626

Aktivity
• povídání si o minulých skupinách
• hledání cesty ke květině
• přiřazování správných květů ke stonkům

Propojení s Pracovními listy
14. Naslouchání okolí (Dokážu se zavřenýma  
očima naslouchat zvukům okolí.)
39. Vnímání přírody (Vnímám přírodu různými smysly.)

Cíle
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní 

pobyt v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Ben-

jamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským 
hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvojové oblasti
biologická, enviromentální, sociální 

mailto:benjamina@skaut.cz
mailto:benjamina@skaut.cz
http://www.predskolaci.cz/ekologicke-pohadky/20626


Deskovka: Od semínka k plodu
Jak se hraje hra Halma (čínská dáma)
Jedná se o náročnější typ deskové hry s ohledem na cílo-
vou skupinu. Cílem hry je jako první dostat svých 10 hra-
cích figurek na druhou stranu hracího pole. Každý hráč si 
vybere barvu svých hracích kamenů a postaví je do pa-
prskovitého hracího pole, které je mu nejblíže. Nejmladší 
hráč začíná hru tak, že přeskočí některou figurkou z dru-
hé řady libovolnou figurku z první řady.

Doporučený věk hráčů 6+. Figurky možno nahradit ka-
mínky, mušličkami, opravdovými semínky apod.

Karta č.1 – Uznejte dětem i nepřesné názvy. Společně 
můžete najít v atlasu rostlin.

Karta č. 4. – Pokud jste již četli příběh ze začátku čísla 
časopisu, můžete se k němu vrátit a povídat si znovu 
o něm – byla některá situace nebezpečná? A proč? Jak ji 
děti mohly vyřešit a na co už potřebovaly pomoc dospě-
lého? Povídat si můžete i o dalších nebezpečných situ-
acích. Tematiku čísel můžete doplnit o aktivitu s hou-
káním – můžete děti nechat houkat podle toho, jaký 
dopravní prostředek si řeknete, že jede J.

Karta č.7 – Příklady možných: Šípková Růženka, Pyšná 
princezna, Létající Čestmír, Včelí medvídci, Maková pa-
nenka, ...

Zdroje
Informace o hře Halma: http://tinyurl.com/hptg6py

http://tinyurl.com/hptg6py


Vyběhněte ven a najděte tři květiny, 
které umíte pojmenovat.

Zahrejte si hru na opylovače. Jeden je 
opylovač a ostatní jsou květiny, které 
se schovají po blízkém okolí. Úkolem 
opylovače je všechny květiny najít.

Co byste dělali, kdybyste našli 
nebezpečně vypadající předmět? 
Znáte čísla na policii, sanitku 
a hasiče?

Předveďte a hádejte. Jaká květina vám nejvíce voní?
Ve kterých vašich oblíbených knížkách 
a filmech jsou důležité květiny? Jaké květiny se dají i jíst?

Jaký pohyb byste prováděli 
při sázení a jaký při setí?


