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Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále co 
vylepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě nich pak 
upravujeme zadání, práci se symbolickým rámcem i metodi-
kou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za ně děkujeme. Za 
jakékoli nápady, postřehy a komentáře budeme velmi rádi. 
Napsat nám můžete na e-mail julie.dominika.zemanova@skaut.cz 
nebo vyplnit dotazník na adrese  
https://docs.google.com/forms/d/1c333r0mvFeOD49ovop9-NvWokId-
4plvmend-lacGOKU.

Ty, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné vazby 
podílet pravidelně, rádi na konci školního roku odměníme :). 
Předem vám děkujeme!

Pokud se vám časopis líbí, doporučte ho svým přátelům  
či průvodcům/průvodkyním nebo učitelům/učitelkám  
a odkažte je na web http://benjamina.skaut.cz. 

Děkujeme!

Nabízíme vám metodickou přílohu k březnovému číslu časo-
pisu Ben Já Mína ve školním roce 2018/2019. Je to již třináctá 
metodika od začátku vydání časopisu (nejen) pro skautské 
předškoláky – benjamínky. Přílohu si můžete vytisknout nebo 
přečíst online, vedoucím benjamínkovských skupin by měla 
chodit s časopisem v balíku vytištěná. Pokud se tak náhodou 
neděje, dejte nám vědět. Metodika je opět nachystaná tak, aby 
se dala každá rubrika tisknout na samostatný list. Starší meto-
dické přílohy naleznete na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.

Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům a vůd-
kyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvodcům, aby se 
vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co nejlépe a abychom 
se s vámi podělili o tipy, které se přímo do časopisu nevešly 
nebo svým charakterem nehodily. Doufáme, že vám tato přílo-
ha bude k užitku. 

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními listy 
pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese:  
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky.  
Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes e-shop na 
adrese: www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
V tomto čísle zavítá skupinka Benjamínků s našimi kamarády 
Benem a Mínou a vůdkyní Jankou na farmu. Děti v jednotli-
vých rubrikách zjišťují, odkud se co bere: co se dá vypěstovat, 
která zvířata chováme a jaký z nich máme užitek.
Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a nehodí 
se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračujte, jak jste 
zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete s dětmi využít 
k hraní, tvoření i experimentování. 

«Ben Já Mína na Facebooku
Najdete nás i na Facebooku – kanál/stránku BEN JÁ 
MÍNA: http://bit.ly/BenJaMina_facebook.
Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:
http://bit.ly/Ben_a_Mina_se_predstavuji.

úvod · symbolický rámec · zpětná vazba
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poznámky

Jedno z dětí z benjamínkovské skupinky dostane chuť na koláč, 
ale chybí jim suroviny pro jeho upečení. Vydají se tedy do ob-
chodu, aby je nakoupily, a když narazí na vajíčka, která budou 
potřebovat, napadne jiné dítě otázka, kde se ta vajíčka vlastně 
vzala, odkud byla přivezena. Padají různé návrhy – v autě, 
přinesl je nějaký pán, snesla je slepička. Poslední návrh podává 
dítě i s vysvětlením – vzpomíná, že jeho dědeček chová slepičky 
a ty snášejí vajíčka a ty se pak dopravují do obchodu, kde se 
mohou dál prodávat. Mínu pak napadne, že by si to mohly 
vlastně prohlédnout celé na statku, aby to viděly na vlastní 
oči. Tím tedy začíná příběh skupinky, která se vydá na statek 
a poznává, jak to tam chodí. 

Příběh si můžete společně převyprávět. Nezapomeňte přitom 
na to, že děti mohou napadat i jiné verze příběhu a mohou být 
stejně správné. Rozvíjejte ve fantazii, co se asi mohlo stát. Co je 
reálné a co spíš není, a proč. Zastavit se můžete i u toho, zda je 
opravdu tak jednoduché, aby se do obchodu dovážela vajíčka 
přímo od dědečka. Můžete přijít také s nápadem (pokud s ním 
nepřijde žádné z dětí), že si také upečete koláč. Jaký? Co v něm 
bude? A kde ho můžete upéct? Nemáte-li troubu, můžete sáh-
nout po nějakém raw dezertu (tipy najdete např. zde: 
https://rawmania.cz/recepty/zakusky). Pokud máte v blízkosti 
nějaký statek, může to být dobrá příležitost domluvit si tam 
návštěvu a vyrazit společně na výlet. 

Povídat si můžete i o tom, kde se berou jiné suroviny (nejen) na 
koláč. Odkud se bere mouka? Odkud jogurt či máslo? Kde cukr?

Povídat si můžete též o tom, zda už někdo na nějakém statku 
byl, co tam viděl, jaké to bylo. 

Kdo kde bydlí
Druhá strana se věnuje různým typům lidských obydlí. Děti 
mají vybarvit ten typ obydlí, ve kterém bydlí jejich babička 
s dědečkem nebo kdokoli jim blízký. Toho si tam mohou nakres-
lit či nalepit jeho fotku. Vyobrazená obydlí mají znázorňovat: 
panelový dům, řadový dům, jurtu, dům se zahradou, byt, 
mezonetový byt, statek, domov pro seniory. Obydlí se pokuste 
společně pojmenovat a následně pak vybarvit. Pokud by děti 
chtěly, mohou si jinou barvou vybarvit to obydlí, ve kterém 
bydlí ony samy. 

Aktivity:
• převyprávění příběhu
• pečení koláče
• návštěva statku
• povídání o tom, odkud se berou různé suroviny
• povídání o zážitcích dětí ze statků
• vybarvování obydlí

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
26. Spolupráce
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
40. Výlet

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

ky, 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 důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní 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: 
jazyk a řeč, rozvoj fantazie, grafomotorika

1. Odkud se berou

https://rawmania.cz/recepty/zakusky


Hned, jak děti s vedoucí Jankou dorazily na statek, vypravily se 
do nedalekého lesa a na přilehlé louky. Roste tu totiž medvědí 
česnek a také už dlouho chtěly vyzkoušet práci s přírodním 
jílem!

Hurá na jíl!
Na levé straně rubriky najdete tři hlavní úkoly. První z nich 
je právě výprava na jíl. Inspirací pro aktivitu je úžasná kniha 
s názvem Keramika pro život s přírodou od zkušené keramičky 
i mámy Veroniky Tymelové z nakladatelství Grada. Prolíná se 
v ní příroda i tvoření a vyplatí se ji pořídit do knihovničky nebo 
alespoň půjčit z knihovny. Pokud je to tedy ve vašich možnos-
tech, vydejte se s dětmi na jíl a vyzkoušejte si z něj uplácat 
jednoduché mističky. Jste-li zvyklí chodit na výpravy (či si akti-
vitu můžete ponechat na tábor, jezdíte-li), vyzkoušejte určitě 
výpal v ohni. V knize najdete srozumitelně vysvětleno, jak na 
všechny části přípravy. Pokud se vám do takto velkého projektu 
nechce nebo nemůžete, vyzkoušejte vyrobit mističky z koupené 
keramické hlíny (5 kg hlíny by vás mohlo vyjít něco málo přes 
sto korun a seženete ji ve výtvarných potřebách nebo přes 
internet). Chcete-li mističky následně vypálit, poohlédněte se 
ve svém okolí po nějakém keramikovi nebo škole či DDM, kde 
by měli i keramickou pec, a zkuste výpal domluvit. 

Pesto z medvědího česneku
Další námět na úkol se týká medvědího česneku. Ten začíná 
růst obvykle v březnu, v květnu většinou už kvete a na jídlo 
se obvykle nesbírá. Buďte při sběru opatrní – jednak protože 
v přírodních rezervacích a národních parcích sběr zákon zaka-
zuje, pak také proto, že je podobný konvalince vonné, která je 
jedovatá. Máte-li ale někde dostupné lužní lesy, ve kterých se 
mu daří, a nejsou-li ani PR ani NP, vypravte se na něj, protože 
je velmi zdravý. Můžete si ho buď nasušit nebo si z něj udělat 
výborné pesto třeba na špagety. Výroba je velmi jednoduchá 
– natrhané listy operte ve vodě, přidejte si do misky např. 
slunečnicová semínka, kešu, vlašské či jiné ořechy, sůl a třeba 
i parmezán a olej (ideální je olivový). Vše pak rozmixujte tyčo-
vým mixérem. 

Vybarvování rostlin
Posledním úkolem z levé stránky je vybarvování rostlin. Můžete 
si s dětmi říct, jak se která rostlina jmenuje nebo si je vyhledat 

v atlasu či klíči. Vybarvování ale ideálně nechte na dětech 
samotných. Kdo bude chtít, vybarví si rostliny podle toho, jak 
opravdu vypadají, a kdo ne, podle své fantazie. 

Semínka
Na pravé straně najdete námět na úkol, abyste si zasadili 
semínka řeřichy a o tu se starali. Dát si ji pak můžete třeba na 
chleba. To je možné bez problémů provést i ve městě, i když 
máte přírodu daleko. 

Pokus s větvičkou
Další úkol se týká též rostlin – natrhejte si venku větvičku z ně-
jakého listnatého stromu či keře, dejte ji do vody a pozorujte, 
co se bude dít. Výsledek si zakreslete.

Aktivity:
• výroba mističek z jílu či keramické hlíny
• výroba pesta
• vybarvování rostlin
• zasazení a sklízení řeřichy
• pozorování pupenů a zakreslení, co se s nimi  

ve vodě doma či v klubovně za oknem stalo 

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
5. Nebezpečné
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
32. Co nepatří do lesa
33. Kde žijí zvířata
34. Lesní plody
36. Neztratím se
37. Roční období
39. Vnímání přírody
40. Výlet

Cíle časopisu:
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 schůz-

ky, 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 důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní 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, grafomotorika, rozvoj poznání, spolupráce ve 
skupině, vztah k přírodě

Zdroje: 
TYMELOVÁ, Veronika. Keramika pro život s přírodou. Praha: Grada, 2018. 

poznámky

2. Nedaleko statku



Ke statku na jaře neodmyslitelně patří i sázení rostlin. Prohléd-
něte si s dětmi obrázek farmáře, který sází semínka do sadbo-
vače, a povídejte si o tom, co je potřeba pro takové setí či sázení 
rostlin. Zkuste se dětí zeptat, jaký je mezi těmito výrazy rozdíl 
(setí – sejí se semínka, sázení – sází se již povyrostlé rostlinky, 
tzv. sazeničky).

Vedle farmáře s dětmi je obrázek tulipánu, společně si pojme-
nujte jednotlivé části rostliny. První rámeček vám poslouží jako 
nácvik na kreslení tulipánu. Do druhého rámečku si nakreslete 
vaši oblíbenou květinu, o které zkuste říci, co se vám na ní líbí. 
Je to barva, vůně nebo ji máte spojenou s nějakým zážitkem?

Zakroužkujte, co rostliny potřebují.
Každá rostlina potřebuje ke svému životu základní věci – 
slunce, vodu, hlínu, která jí dává živiny. Najděte tyto věci na 
obrázku. Komu slouží ty ostatní?

Jak rostliny „pijí“ vodu.
Zkuste si s dětmi pokus, který odhalí, jak proudí živiny do 
rostlin. Budete potřebovat sklenice s vodou, modrý inkoust 
a stonek celeru s listy. Nejprve obarvěte vodu modrým inkous-
tem, je možné využít i jinou barvu, ale pokus nemusí být tolik 
zřetelný. Do sklenice s obarvenou vodou vložte stonek celeru 
s listy a pozorujte, co se bude dít. Pro lepší porovnání si můžete 
ve vedlejší sklenici nechat stonek celeru v neobarvené vodě.

Porovnejte rostlinám kořeny.
Na obrázku jsou nakresleny různé rostliny, jejichž kořeny se od 
sebe liší. Popovídejte si o tom a porovnejte je. Můžete si přidat 
i další rostliny, které naleznete venku, třeba cibuli, pampelišku, 
jetel či nějaký strom. 

Žížalí bludiště
Pod zemí žije mnoho živočichů, na obrázku vidíte chodbičky 
žížal. Žížala obecná je velmi užitečný živočich, který převrstvuje 
a provzdušňuje půdu. Popovídejte si s dětmi, zda už někdy 
žížalu viděly, nebo ji dokonce držely v ruce. V našem časopise 
pak najděte všem žížalkám cestu do společného prostoru na 
pravém kraji bludiště.

Žížalí farma
Pokud se vám žížaly líbí, můžete si vytvořit takovou žížalí 
farmu u sebe v klubovně či doma. Budete potřebovat větší 
zavařovací sklenici (objem cca 5 l nebo malé terárium), hlínu, 
písek, listí, trávu, skleničku vody a několik žížal, které naleznete 
ve vlhké půdě na záhonu nebo na kompostu. Do sklenice dáte 
na střídačku vrstvy hlíny a písku (hlína-písek-hlína). Zasypete 
listím nebo trávou, zalijete trochou vody, vložíte žížaly a pozo-
rujete. Pokud si chcete žížalí farmu nějakou dobu ponechat, 
tak nezapomeňte občas přidat listí, trávu nebo rostlinné zbytky 
z kuchyně a zalít trochou vody, tak aby byla půda vlhká.

Aktivity:
• povídání o sázení a setí
• pojmenování částí rostlin
• kreslení tulipánu a oblíbené květiny
• zakroužkujte, co rostliny potřebují k životu
• pokus – Jak rostliny pijí vodu
• porovnávání různých kořenů rostlin
• žížalí bludiště
• pokus – Žížalí farma

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

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

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
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 pra-
covní 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:
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie, vztah k přírodě

Zdroje: 
MATĚJOVÁ, Šárka. Pokusy, experimenty a pozorování ve vzdělávací oblas-
ti Člověk a jeho svět. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity 
Hradec Králové. Hradec Králové, 2016.
Přístupná na http://bit.ly/diplomova_prace_matejova.
 

poznámky

3. Pěstování rostlin

https://theses.cz/id/swlobb/STAG67634.pdf
https://theses.cz/id/swlobb/STAG67634.pdf


Spojování
Spojte nápisy zvířat z levé strany se zvířaty na straně pravé. 
Použijte barevné pastelky podle návodu. Poté spojte vyrobená 
zvířátka při horním okraji s materiálem, který na něj budete 
potřebovat, který je na spodní straně časopisu. Pokračujte 
v předkreslených typech čar. Ovečku s vlnou spojte kličkami, 
prasátko s ruličkou spojte přerušovanou čárou… Pokud budete 
spojovat správně, vyjde vám šachovnice. 

Šachovnice
V šachovnici máte pokyny, jak postupovat při vyplňování 
stránky. Je tam ale také nakresleno, jak se zpracovává vlna. 
Do prázdných políček si můžete nakreslit, jak se využívají jiná 
domácí zvířata – kůň tahá dříví, slepice snáší vajíčka…

Jak se vyrábí vlna
Podle obrázků si povídejte, jak se vlna zpracovává. Dávají nám 
i další zvířátka něco užitečného?

Vyrábíme koně
Najděte si ohnutou větvičku, provázek a tři dřevěné kolíčky. 
Větvička bude tvořit tělo koně, kolíčky hlavu a nohy. Na vět-
vičku kolíčky připevněte v místech, kde má kůň nohy a hlavu. 
Provázky nastříhejte na ocas. Celého koníka můžete domalovat 
akrylovými barvami. Seženete je v papírnictví (nerozmazávají 
se, ale pozor, nejdou vyprat).

Vyrábíme ovečku
Připravte si karton a vlnu. Karton přehněte na polovinu 
a nakreslete ovečku tak, aby hlava byla v místě přeložení. 
Vystřihněte a po rozevření kartonu zůstane ovečka stát. Roze-
vřenou ovečku omotejte vlnou, aby to vypadalo, že je chlupatá. 
Nakonec dokreslete obličej a kopýtka.

Vyrábíme prasátko
Potřebujete ruličku od toaletního papíru a barevný papír. 
Ruličku obalte růžovým papírem. Vystřihněte trojúhelníčky na 
ouška a obdélníčky na nožičky. Z růžového papíru vystřihněte 
kolečko, které bude mít průměr jako rulička, a nakreslete na 
něj oči a rypáček. Poté nalepte na ruličku kolečko s obličejem, 
ouška a nožičky. 

Vyrábíme slepičku
Z vyfouknutého vajíčka si vyrobíte slepičku. Z barevných papírů 
vystřihněte oči, zobák, hřebínek a křidýlka. Lepidlem Herkules 
je nalepte na vajíčko. Vajíčko můžete navléknout na špejle 
a zapíchnout do květináče. Na křidýlka můžete použít i pravá či 
umělá peříčka. 

Vyrábíme králíka
Na králíčka potřebujete papírový sáček a něco na vycpání – 
seno, vatu, zmuchlaný papír. Nejprve si na sáček nakreslete 
obličej králíčka. Poté sáček nastřihněte jako na ouška a naplňte 
až po nastřihnutí. Pod nastřihnutím převažte provázkem a krá-
líček je hotový. 

Aktivity:
• spojování
• šachovnice
• jak se vyrábí vlna
• vyrábíme koníčka
• vyrábíme ovečku
• vyrábíme prasátko
• vyrábíme slepičku
• vyrábíme králíčka

Propojení s Pracovními listy: 
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
35. Na tom našem dvoře

Cíle časopisu:
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 (pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, 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.
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:
jemná motorika, jazyk a řeč, představivost, grafomotorika

4. Zvířátka na statku



V této rubrice ukazuje farmářka dětem, jak si mohou z ovoc-
ných a zeleninových šťáv připravit domácí želé bonbóny.

Rubrika přináší spoustu možností, jak se s dětmi bavit o tom, 
co má kdo rád, co komu nechutná, že každý má rád něco jiné-
ho. Že ne všechno, co je zdravé, musí být dobré a ne vše, co je 
dobré, je zdravé. Které věci dětem chutnají a zároveň prospívají 
jejich tělu apod. Kombinací je nepřeberně. Moc hezká (a ob-
líbená) aktivita k tomuto tématu je vytváření koláží. Dětem 
předkreslíte na tvrdý papír (velikost A3/A2, popř. několik A4/
A5) talíře s různými názvy, např. CO JE ZDRAVÉ, CO MI CHUTNÁ, 
CO MI NECHUTNÁ, CO ŠKODÍ ZDRAVÍ. Děti pak vytrhávají nebo 
vystřihují z časopisů/letáků různé potraviny a lepí je tematicky 
do jednotlivých talířů. Nebo můžete použít přímo papírové 
talíře.

Pokud v rámci schůzky svačíte či si připravujete pokrmy (nejen 
podle našeho časopisu) je vhodné s dětmi probrat vztah k jídlu. 
Děti předškolního věku se v tomto období seznamují s dalšími 
a různými potravinami, zařazujeme nová jídla a děti si vytvá-
řejí apetence. Děti by se do jídla neměly nutit, ale mělo by se 
jim vštěpovat, aby se k jídlu (zvláště k tomu připravovanému) 
chovaly s úctou. Pokud dětem něco nechutná, je vhodné to tak 
nazývat, tj. místo „Fuj“ naučit děti, aby říkaly „To mi nechutná.“

Co má kdo rád
Králík – mrkev, kočka – miska se smetanou, dítě – želé bonbóny. 
Pokud děti vymyslí jiné kombinace a budou je umět zdůvodnit, 
je to taky správně.

Do bubliny, co dětem chutná, mohou danou věc zakreslit nebo 
vystřihnout či nalepit. Mohou i fotografovat.

Recept
Celý recept a článek k přípravě domácích želé bonbónů najdete 
zde: http://bit.ly/domaci_zele_bonbony.

Barevné hrátky s ovocem a zeleninou
Zjistěte, zda děti rozlišují odstíny barev
– světlé a tmavé varianty.
ČERVENÁ = jahody, mrkev, červená řepa 
ORANŽOVÁ = mrkev

ŽLUTÁ = žlutá hruška, žluté jablko, žlutá paprika 
ZELENÁ = kapusta, okurka, zelené jablko, hroznové víno
FIALOVÁ = ostružiny, borůvky, jablko, červené zelí

Míchání barev
Barvy nechte děti míchat na paletě nebo čtvrtce mimo časopis 
a výsledek zakreslete. Pokud děti neví, jaká barva by měla 
vzniknout, nechte je hádat.
žlutá + modrá = zelená
červená + žlutá = oranžová
modrá + červená = fialová
žlutá + modrá + červená = hnědá

poznámky

Aktivity:
• koláž 
• spojovačka
• diskuze, co mi ne/chutná, co je ne/zdravé
• jak se chovat k připravenému jídlu s úctou
• přiřazování barev
• rozlišování odstínů barev
• míchání barev

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. 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 pra-
covní 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:
jemná motorika a grafomotorika, jazyk a řeč, interpersonální, spole-
čenská, environmentální

Zdroje:
MERTIN, Václav, GILLERNOVÁ, Ilona (eds.). Psychologie pro učitelky ma-
teřské školy, Praha: Portál, 2003.
SVOBODOVÁ, Eva. Prosociální činnosti. Praha: Raabe, 2012.

5. Někdo to rád sladké

http://bit.ly/domaci_zele_bonbony


K životu na farmě neodmyslitelně patří i dřina, pot, mozoly 
a pořádné (ná)stroje. Ideální příležitost nechat děti vyzkoušet 
si reálnou fyzickou práci se skutečnými pomůckami. Plastové 
a dřevěné hračky – nápodoby nástrojů – jsou sice běžné a oblí-
bené, v dětech ale nevybudují respekt ke skutečnému ostrému 
náčiní a děti si s ním pak mnohem snáz ublíží. Už od útlého 
věku se nebojme ukazovat a zkoušet práci se skutečnými ná-
stroji – s předškoláky se krom těch „bezpečných“ (lopata, hrábě, 
..) dá pracovat i s nožíkem/škrabkou, pilkou na dřevo (dobré 
jsou třeba ty vysouvací), kladivem, sekerkou apod. Při práci je 
nutné důsledně dodržovat bezpečnostní pravidla. S jedním 
pracujícím dítětem vždy dohlíží jeden dospělý. Ostatní musí 
být v bezpečné vzdálenosti. Osvědčil se třeba kruh z provazu 
kolem pracujících, do kterého přihlížející nesmí vstoupit. 

S čím pracuji?
Popovídejte si o vyobrazených nástrojích. Znají děti názvy? 
K čemu jsou nástroje dobré? Vymýšlejte další, třeba je nakres-
lete na papírky. Každý si pak může jeden vylosovat a pantomi-
mou předvádět, jak se s ním pracuje. 

Myčka zemědělských strojů
Traktor pozná každý. Ale co třeba nakladače, manipulátory, 
rypadla, postřikovače, drtiče, … Zemědělské techniky je 
nepřeberné množství a nejeden benjamínek má jistě doma 
tematickou obrázkovou knížku. Prohlédněte si ji, podívejte se 
na videa, jak stroje pracují. Každému padne do oka jiný stroj, 
kterým se může stát. Zahrajte si třeba honičku, kdy se každý 
pohybuje jako jím vyvolený stroj a vydává náležité zvuky. Udě-
lejte překážkovou dráhu – slalom, nerovnosti na půdě, jízdu do 
kopce…Každý může o stroji, kterým se stal, povyprávět – a říci 
tak vlastně i něco o sobě.

Jako relaxační program se hodí Myčka – jedno dítě se stane 
autem v myčce a ostatní jej šetrně hlazením a masírováním 
umyjí. Čím mladší děti, tím víc je potřeba usměrňovat inten-
zitu jejich pohybů, nedokáží ještě odhadnout svou sílu. Pozor 
také na zařazení v nevhodnou chvíli (nevyřešené vztahy, napětí, 
nevyřáděné děti, …). Snaha o klidnou příjemnou chvíli se pak 
snadno může zvrhnout v hromadné pošťuchování, lechtání, 
zmatek, neporozumění. Program se dá také použít na usmíření 
a uklidnění po řešení nějaké náročné situace, sporů mezi 

dětmi. Je však potřeba velmi citlivě zvážit, jestli se v danou 
chvíli program hodí – ne každé dítě je schopné a ochotné se tak 
rychle otřepat po hádce a nechat na sebe ostatní sahat.

Písnička
Písnička Starý Janek farmu měl je upravenou verzí známé 
anglické písně Old MacDonald Had a Farm. Mají ji rády i ty 
nejmladší děti, mohou vybírat zvířata, která se do písně zařadí, 
mohou vás opravovat, když naschvál zařadíte nějaké zvíře 
z divočiny namísto domestikovaného. Anebo klidně zařaďte 
do písničky i nepravděpodobná zvířata – můžete se tak dostat 
k tématu záchranných stanic (a nějakou navštívit), problemati-
ce zoologických zahrad, apod.

Nejvíce si děti samozřejmě užívají vydávání zvířecích zvuků. Na 
písničku můžete navázat třeba hrou Zvukové pexeso – místo 
kartiček jsou děti, místo obrázků zvuky zvířat (vždy každá 
dvojice si domluví stejný zvuk). Úkolem hádačů je nasbírat co 
nejvíce dvojic.

Aktivity:
• pantomima
• masážní relaxace
• grafomotorické obtahování čar
• písnička
• vybarvování zvířat
• spojování zvířat a zvuků

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
12. Každý má rád něco jiného
17. Kamarádi
22. Domácí práce
28. Povolání
35. Na tom našem dvoře

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s…).
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních listů. 

Jeho obsah je použitelný na schůzce.

Rozvíjené oblasti: 
hrubá motorika – velké pohyby, sladění pohybů s hudbou; jemná mo-
torika – pohyby prstů, manipulace s předměty; grafomotorika, rozvoj 
představivosti, vztah k druhým

poznámky

6. Stroje a náčiní



poznámky

Byli jste někdy na opravdickém statku? Na té naší je velmi 
živo, pořád je co dělat. Zvláště na jaře, kdy všechno začíná růst 
a kvést, zvířata mají mláďata a po zimě příroda plnými doušky 
ožívá. Přestože je náš statek tak trochu „pohádkový“, najdete 
na něm vyobrazené typické prostředí, různá zvířata, budovy 
a ze strojů například traktor. Pokud hledáte literaturu, o kterou 
se při povídání s dětmi opřít, doporučujeme knihu Jak to žije 
na farmě, http://bit.ly/JakToZijeNaFarme.
 
Dokresli duhu
Je krásný den a nad statkem po krátkém jarním deštíku vyšlo 
slunce a objevila se duha. Ještě ale není tak zřetelná, a proto je 
potřeba ji dokreslit. Barevné pastelky napoví, jaké barvy použít.
 
Kreslíme řádky pro brambory
Děti přidaly ruku k dílu a dostaly za úkol sázet brambory do 
řádků na poli. Některé řádky mají vyznačené, u zbylých jen 
naznačenou přerušovanou čáru. Čeká nás úkol, kde máme 
obtáhnout nebo úplně dokreslit přerušované čáry.
 
Barevné tulipány
Mínu okouzlily tulipány, které rostou před domem. Přemýšlí 
nad barvami, které mají. Dokreslete tulipány před domem 
podle barev, které si Mína představuje.
Tuto aktivitu zároveň můžete použít k zamyšlení nad oblíbený-
mi barvami.
 
Čáp ztratil čepičku...
Na vybarvování můžete volně navázat s hrami o barvách. Na-
příklad „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku, …“ Zajímavé 
může být hrát tuto hru v jarní přírodě. Příroda nám ale nabízí 
velmi širokou paletu barev, které jsou často velmi originální.
 
Prodej potravin
Ke stánku u silnice jsou lidé zvyklí přijít a nakoupit si. Na 
začátku jara není nabídka ještě tak bohatá, jak býváme zvyklí 
v supermarketech. Nalezneme zde však všechno, co během 
zimy vydrží. Ze zeleniny jsou to brambory, cibule, topinambury, 
řepa nebo dýně. Z ovoce pak jablka. Dále na statku připravují 
zavařeniny, kompoty a marmelády. Také pečou čerstvý chleba 
a prodávají vejce a maso ze zvířat, která na statku žijí. Nabízejí 
i seno pro domácí mazlíčky.
 

Co rád jím?
Pán na obrázku přemýšlí, co si dá k jídlu. Myslíte, že sežene vše, 
co bude potřebovat? V bublině je nakreslené: maso, brambory 
a kompot v mističce. Pokud by někoho při pohledu na obrázek 
napadlo něco jiného, je to klidně možné. Cílem aktivity je 
zamyslet se nad tím, co na statku mohu koupit a také, jaké 
jídlo mi chutná? Můžete si s dětmi představit, nakreslit nebo 
vyrobit velký stůl plný dobrot! A jaké jídlo je a jaké není pro 
naše tělo prospěšné? Poradit nám může Zdravý talíř. 
http://bit.ly/ZdravyTalir.
 
Nákupní seznam
Ben jde nakoupit a do seznamu si napsal vše, co bude potře-
bovat. Pomozte mu označit, které potraviny může teď na jaře 
koupit na statku a které ne. Povídejte si s dětmi o tom, co jsou 
to lokální a sezónní potraviny? Odkud pochází potraviny, které 
v naší zemi nerostou? O Fair trade potravinách se více dočtete 
na stránce https://www.fairtrade.cz/.
Druhý seznam na stránce je připravený na obrázky nebo slova 
dětí, které si vytváří svůj vlastní nákupní seznam. S menšími 
dětmi může být místo pro tvoření malé, proto klidně malujte 
na zvláštní papíry ve velkém. O nakupování si dále můžeme 
povídat, hrát si, nejlépe s penězi, které jsou co nejvíce reálné.
 

Aktivity:
• povídání o statku
• vybarvování duhy
• dokreslování řádek
• překreslování barev podle vzoru
• prodej a nákup potravin
• proškrtávání nákupního seznamu
• vytvoření vlastního nákupního seznamu
• povídání o jídle a o potravinách

 

Propojení s Pracovními listy:
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
22. Domácí práce
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
35. Na tom našem dvoře
37. Roční období
 

Cíle časopisu:
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 (pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, 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 důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
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:
vyprávění, popis obrázků, grafomotorika, rozvíjení poznání, představi-
vosti a fantazie, vztah k přírodě a k prostředí ve kterém žiji, multikul-
turalismus

7. Co bude dnes dobrého?

http://bit.ly/JakToZijeNaFarme
http://bit.ly/JakToZijeNaFarme
http://bit.ly/ZdravyTalir
http://bit.ly/ZdravyTalir
https://www.fairtrade.cz/
https://www.fairtrade.cz/


poznámky

Existuje mnoho povolání. (Jaké povolání mají vaši rodiče? 
Kým byste chtěly být vy, až vyrostete?, třeba kuchař, učitelka, 
prodavač, apod.). Každé povolání je jiné a je zapotřebí k němu 
mít určité znalosti a zkušenosti, např. kuchař nemusí umět 
návštěvníky restaurace učit vařit jídla. Sovičky si vyzkoušely 
několik úkolů, které by podle nich měl umět správný farmář či 
farmářka. Můžete si úkoly také zkusit!

Co má namalovaná Sovička na dvojstránce na sobě? 
Jak byste se oblékli na projížďku na koni, při kydání hnoje 
a dalších činnostech na farmě? Co vlastně všechno dělá takový 
farmář nebo farmářka?

Správný farmář či farmářka by měl/a umět:
Navrhnout vlastní farmu – je důležité vědět, co bychom chtěli 
pěstovat za rostliny a jaká bychom rádi chovali zvířata. Každé 
rostlince, stejně jako zvířátku je zapotřebí věnovat jinou péči, 
je také důležité třeba postavit výběh, když chceme mít na 
farmě koně, apod. Zkuste si i vy navrhnout vlastní farmu. Buď 
ji můžete nakreslit a nebo postavit z kostiček či přírodního 
materiálu. Poté si navzájem můžete povědět, jak se Vaše farmy 
jmenují a co všechno pěstují a chovají.

Sít semínka – některé rostlinky slouží jako obživa zvířátkům, 
proto je dobré umět sít různá semínka. Můžete si vyzkoušet 
zasít řeřichu do skořápky od vajíčka, stejně jako Sovičky. Vypěs-
tovanou řeřichu můžete následně ochutnat.

Pochytat zvířátka, která utekla z ohrady – když farmáři utečou 
zvířátka, mohou mu třeba pošlapat zeleninu, kterou pěstuje, 
proto je dobré je co nejdříve pochytat zpět do ohrady a tu opra-
vit, aby příště již nemohla utéct. Natrénovat chytání můžete 
tak, že si doma vyrobíte papírky s obrázky zvířátek nebo je 
vystřihnete (koně, krávy, ovce, apod.). Obrázky následně rozmís-
títe do vyznačeného pole, můžete je umístit na jedno místo do 
hromádky nebo rozházet různě po vyznačeném poli. Následně 
si s dětmi určete, jaký tvar (např. kruh, obdélník, trojúhelník) 
budou mít jednotlivá zvířátka a z provazu nebo lana vytvořte 
,,ohrádky“ v dohodnutých tvarech. Do nich budou děti obrázky 
následně umísťovat, třeba koně do ohrady ve tvaru trojúhelní-
ku, ovci do ohrady ve tvaru čtverce, apod.

Po této aktivitě si můžete povídat o tom, jak zvířata vypadají, 
čím se živí, zda už někdo z dětí jel někdy na koni, apod. 

Nakreslete sebe jako farmáře či farmářku 
Sovičky pro vás vymyslely tento úkol, zkuste se nakreslit jako 
farmář či farmářka a obrázky jim zašlete na adresu uvedenou 
na dvojstránce Fotopředstavovačky. Už se moc těší, až vaše 
krásné obrázky uvidí!

Aktivity:
• povídání o povolání
• navrhnutí vlastní farmy
• setí semínek
• chytání zvířátek, která utekla z ohrady
• kreslení sebe jako farmáře či farmářky

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
12. Každý má rád něco jiného
28. Povolání
33. Kde žijí zvířata

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

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní listy.

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

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Benjamínků 
(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
biologická, psychologická, sociální

8. Sovičky z Havlíčkova Brodu



poznámky
Soutěž o knihu je tentokrát tato – ze dvou zobrazených surovin 
máte vytvořit svačinu a její obrázek či foto poslat k nám do 
redakce, a to do 15. května 2019. My čtyři z vás vylosujeme 
a výtisk knihy pošleme. 

Kniha Biáček na ekostatku aneb jak se rodí bio je, jak píše nakla-
datel PRO-BIO LIGA, vzdělávací publikace o ekologickém hospo-
daření. I když je kniha vzdělávací, dělá to poměrně nenuceně, 
předškoláky by mohla přilákat svými barevnými ilustracemi. 
Ukazuje, co dělá sedlák, jak vypadá jeho běžný den, jak se 
sbírají bylinky na čaj, jak se rodí ovoce a spoustu dalších věcí. 
Výhodou knihy je, že stránky jsou ze silnějšího kartonu, takže je 
poměrně odolná. Vyzývá ke spoustě činností, může být dobrým 
průvodcem. 

Další knihou pro předškoláky s tématem statkaření a života 
na venkově je kniha z nakladatelství Host Rok na venkově od 
Magdaleny Kozieł-Nowakové. Je to velkoformátové leporelo a je 
ze série knih, ve kterých se vždy v nějakém prostředí prolínají 
a odrážejí jednotlivá roční období. Vřele doporučujeme i tyto 
další knihy.

K tématu mají blízko i další dvě knihy. První je dětská kniha 
Velká kniha zahradničení pro děti, která děti při zahradničení 
může provázet po celý rok (od péče o ptáčky v zimě po výsad-
bu), má barevné výrazné ilustrace a jasné a stručné texty. 
Druhá je pak obsáhlejší a předpokládá větší pomoc dospělého, 
ale je výborná a vřele ji doporučujeme – jmenuje se Zahrada 
žije a najdete v ní nespočet rad měsíc po měsíci, obsahuje 
reálné fotografie, na kterých vše můžete dětem, pokud o to 
mají zájem, nejdříve ukázat. Pokud máte tedy možnost vysázet 
rostliny na blízký pozemek, nebo aspoň v klubovně za oknem či 
doma na balkoně, bude kniha výbornou pomůckou. 

Aktivity:
• zapojení do soutěže
• pěstování a další aktivity inspirované  

doporučenými knihami

Propojení s Pracovními listy:
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
20. Rozdělím se s tebou
22. Domácí práce
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
34. Lesní plody
35. Na tom našem dvoře
37. Roční období

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

ky, 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 důrazem na 

schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost naslouchat.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních listech 

a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na jednotlivé pra-
covní 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:
jemná motorika, rozvoj poznání, jazyk a řeč, vztah k přírodě

Knihy pro děti



10. Než se s farmou rozloučíme

V závěrečné postupové deskové hře vyráží Ben, Mína se svými 
kamarády a vedoucí Jankou na poslední prohlídku farmy.

Karta č. 1
Hra Mlsná koza Líza
Děti sedí v kruhu nebo v řadě vedle sebe na zemi. Jedno dítě 
jde za dveře. Mezitím vedoucí dá jednomu z dětí „zelí“. Zelí je 
předmět, na kterém se předem všichni domluvíte a vejde se 
dětem do ruky, aby ho mohly dobře zakrýt. Děti sedí s rukama 
sevřenýma v pěst a volají: „Mlsná kozo, pojď na zelí, máme 
dobrý kyselý!“
„Koza“ přichází a snaží se uhádnout, kdo má v ruce zelí. Může 
hádat 3x.
V Deskovce hrajte hru max. 3x, během schůzky dokud bude 
hra děti bavit. Koza se střídá. Je fajn, pokud se dostane řada na 
všechny, kteří chtějí být kozou.

Karta č. 2
Hra Pejsku, zaštěkej!
Jedná se o obdobu hry Kukačko, zakukej! Děti sedí v kruhu, jed-
no z dětí uprostřed kruhu. Vedoucí zaváže hádači oči a prstem 
určí „pejska“. Hadač pak děti vyzve: „Pejsku, zaštěkej!“ Vybrané 
dítě zaštěká a dítě uprostřed se snaží uhodnout, kdo to byl.

Obměny: Můžete vyzkoušet jiná zvířata, např. Slepičko, zakdá-
kej! nebo Prasátko, zachrochtej! Nechte děti možné varianty 
samy vymýšlet.
Dítě se šátkem na očích může také rukou ukázat směr, odkud 
zvířecí zvuk vychází.

Karta č. 8
Obdoba hry Přijela tetička z Číny a přivezla mi… Děti sedí v kru-
hu. První začne: „Maminka mě poslala na nákup, abych koupil 
vajíčka.“ Další dítě říká: „Maminka mě poslala na nákup, abych 
koupila vajíčka a meloun.“ atp. 

U Deskovky hrajte jen jedno kolo. V rámci schůzky můžete jet 
dokola, tolikrát, dokud bude děti hra bavit nebo si budou trou-
fat. V dalším kroku zkuste jet pozpátku a vzpomínat, co kdo řekl.

Aktivity:
• hra Mlsná koza Líza
• hra Pejsku, zaštěkej!
• píseň Starý Janek farmu měl
• určování barev duhy
• vyjmenování co největšího počtu ovoce  

a zeleniny během minuty
• určování mláďat zvířat na farmě
• hra Maminka mě poslala na nákup, abych koupil/a…

Propojení s Pracovními listy:
11. Zdravé a nezdravé
14. Naslouchání okolí
26. Spolupráce
33. Kde žijí zvířata
35. Na tom našem dvoře

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

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
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 pra-
covní 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 motorika, jazyk a řeč, poznávací schopnosti, paměť,interperso-
nální, společenská, environmentální

Zdroje:
http://bit.ly/mlsna_koza_Liza

poznámky

http://bit.ly/mlsna_koza_Liza


Název rubriky Úkol v časopise Pohybovka Tvoření Pokusy Tipy na ven Povídání S hudbou Vaření
Odkud se berou Vybarvování obydlí Kde kdo bydlí?

Původ potravin Pečení koláče

Moji blízcí

Nedaleko statku Vybarvování rostlin Vyrábění z jílu Pěstování řeřichy Výprava pro jíl Pesto z medvědího 
česneku

Pupeny Chleba ozdobený 
řeřichou

Pěstování rostlin Obtažení a vybarvení tulipánu Jak rostliny pijí vodu Sázení rostlin

Nakreslení své oblíbené květiny Žížalí farma Tulipán a jeho části

Kroužkování, co rostliny potřebují Porovnávání kořenů

Žížalí bludiště

Někdo to rád sladké Spojovačka, co má kdo rád Míchání barev Co mi chutná a nechutná Želé bonbóny

Doplňte, co vám nejvíc chutná Co je zdravé a co nezdravé

Přiřazování barev

Vybarvování ovoce a zeleniny

Stroje a náčiní Obtahování linek za traktorem Pantomima, předvádění zahrad-
nických nástrojů Honička strojů Zahradnické nástroje Starý Janek 

farmu měl

Vybarvování zvířat Myčka strojů Zvuky zvířat

Spojování zvířat a zvuků

Zvířátka na statku Spojování názvu zvířete s jeho obrázkem Vyrábíme koně Jak se vyrábí vlna?

Spojování vyrobeného zvířete s materiálem, ze 
kterého bylo vyrobeno Vyrábíme ovečku Mláďata zvířat

Šachovnice Vyrábíme prasátko

Vyrábíme prasátko

Vyrábíme slepičku

Vyrábíme králíka

Co bude dnes dobrého? Vybarvování duhy Prodej a nákup potravin Čáp ztratil čepičku,… O farmě

Dokreslování řádek Co jsou sezónní a lokální potraviny?

Překreslování barev tulipánů podle vzoru Co rád jím?

Proškrtávání nákupního seznamu

Vlastní nákupní seznam

Sovičky z Havlíčkova brodu Chytání zvířátek Návrh vlastní farmy Setí semínek O povoláních

Kreslení sebe, jako farmáře nebo farmářky

Karty – Než se s farmou rozloučíme Hra: Mlsná kozo, pojď na zelí Jaké barvy má duha? Starý Janek 
farmu měl

Hra: Pejsku, zaštěkej Máte jednu minutu a vyjmenujete, …

Hra: Přiletěla tetička z Číny 
a přivezla mi… Mláďata zvířat

Hra: Maminka mě poslala na nákup, 
abych koupil,…

přehled aktivit



Sekce Název Pracovního listu Odkud se 
berou

Nedaleko statku Pěstování rostlin Někdo to rád sladké Stroje a náčiní Zvířátka na 
statku

Co bude dnes 
dobrého

Sovičky 
z Havlíčkova 
Brodu

Knihy pro děti Než se se statkem rozloučíme

Co umím 
a znám

1 Hygiena (Vím, kdy si čistíme zuby, kdy si 
myjeme ruce.)

Výroba pesta Výroba domácích želé bon-
bńů, umývání rukou před 
prací s jídlem, umývání 
rukou před jídlem

5 Nebezpečné (Dokážu rozlišit bezpečné 
a nebezpečné, nebezpečnému se vyhýbám.)

Výroba pesta, Výpal 
mističek v ohni

Práce se skuteč-
nými nástroji

6 Prostorová představivost (Řeším jednoduché 
úkoly vyžadujícící prostorovou představivost.)

Vyrábíme 
zvířátka

Navrhování 
vlastní farmy

11 Zdravé a nezdravé (Znám základy ochrany 
zdraví, co mi škodí a prospívá.)

Výroba pesta, Pěstování 
řeřichy

Výroba domácích želé 
bonbónů, Co má kdo rád

Co rád jím? Čtení knihy, 
zapojení do 
soutěže

Mlsná koza Líza

Kdo jsem 12 Každý má rád něco jiného (Chápu, že každé-
mu se může líbit něco jiného.)

Pečení 
koláče

Výroba pesta, Svačina 
(chleba s řeřichou)

Výroba domácích želé 
bonbónů, Co má kdo rád

Myčka zeměděl-
ských strojů

Co rád jím? Navrhování 
vlastní farmy

Zapojení do 
soutěže

14 Naslouchání okolí (Dokážu se zavřenýma 
očima naslouchat zvukům okolí.)

Pejsku, zaštěkej!

Můj 
kamarád

17 Kamarádi (neřeším spory v oddílu agresí.) Myčka zeměděl-
ských strojů

20 Rozdělím se s tebou (Dovedu se s ostatními 
rozdělit.)

Zapojení do 
soutěže

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma rodičům.) Využití nástrojů 
v domácnosti 
a na zahradě

Práce na 
farmě

Zapojení do 
soutěže

26 Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve 
skupině.)

Pečení 
koláče

Výroba pesta, sázení 
a sklízení řeřichy, výro-
ba mističek, sledování 
pupenů

Zapojení do 
soutěže

Hry Mlsná koza Líza, Pejsku zaštěkej, 
Maminka mě poslala do obchodu, abych 
koupil/a…; Jmenování druhů ovoce 
a zeleniny, píseň Starý Janek farmu měl

Svět okolo 
nás

28 Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých 
povolání.)

Chovatel 
slepiček

Kdo pracuje s ja-
kým nástrojem

Farmář, 
prodavačka

Povídání 
o povolání

Příroda 
kolem nás

31 Co nám dává příroda (Jsem si vědom prová-
zanosti vztahu člověka a přírody.)

Odkud 
se berou 
suroviny

Výroba pesta, sázení ře-
řichy, výroba mističek, 
pozorování pupenů

Povídání o setí 
a sázení, Porovnání 
kořenů rostlin

Jak se vyrábí vlna Sezónní po-
traviny, lokální 
potraviny

Čtení knihy

33 Kde žijí zvířata (Vím, kam patří různá zvířata.) Povídání 
o tom, 
odkud se 
berou

Návštěva lesa za cílem 
výroby pesta

Zvířata na 
farmě, domácí 
zvířata

Navrhování 
vlastní farmy

Čtení knihy Píseň Starý Janek farmu měl, Mláďata 
zvířat na farmě

34 Lesní plody (Vím, že nemohu jíst neznámé 
plody a houby, znám běžné lesní plody.)

Výroba pesta Čtení knihy

35 Na tom našem dvoře (Znám zvířata z českého 
prostředí a jejich mláďata.)

Písnička, spojová-
ní zvířat a zvuků

Šachovnice Zvířata na 
farmě

Čtení knihy Přiřazování mláďat ke zvířatům z farmy

36 Neztratím se (Vím, že mohu zabloudit.) Návštěva lesa za cílem 
výroby pesta

37 Roční období (Vnímám rozdílnost přírody 
v různých ročních obdobích.)

Výroba pesta, pozoro-
vání pupenů, sázení 
řeřichy

Čtení knihy

39 Vnímání přírody (Vnímám přírodu různými 
smysly.)

Návštěva lesa za cílem 
výroby pesta

Jak rostliny pijí vodu, 
Žížalí farma

40 Výlet (Jsem rád v přírodě a umím se v ní 
přiměřeně chovat.)

Výlet na 
statek

Návštěva lesa za cílem 
výroby pesta

PRopojení s Pracovními listy




