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Popis projektu 
„Smíšek zahradníkem“ je projekt MŠ zaměřený především na rozvoj vědomostí a dovedností dětí v oblasti 

environmentální výchovy. Konkrétně se věnuje tématu bylin a snaží se dětem přiblížit pozitivní vliv těchto rostlin pro 

člověka, jejich užitečnost. Podporuje kladný vztah dětí ke zdravému životnímu stylu a motivuje je k aktivitám 

spojeným s péčí o své zdraví. 

Hlavním motivačním prvkem jsou příběhy dvou postav – Smíška a Šikulky – které děti znají (ŠVP). Tyto dvě postavy 

provádí děti jednotlivými podtématy prostřednictvím příběhů, jež se u dětí velice osvědčily. Stěžejními metodami 

projektu jsou prožitkové učení, práce s příběhem a metody dovednostně-praktické (experimentování, vytváření 

dovedností).  Projekt využívá i prvky polytechnického vzdělávání (práce s různým materiálem, pěstitelské práce). 

Projekt je zarámovaný do tří motivačních příběhů, v nichž maskoti našeho ŠVP postupně dětem představují téma 

zahradničení, prospěšných rostlin a plodů. Každá z pěti tříd s těmito příběhy pracuje v průběhu měsíců dubna a 

května podle svého časového rozvržení a obsah i metody přizpůsobí věkovým i dalším charakteristikám kolektivu. Ke 

sdílení nápadů a zkušeností využijí e-mail (manesinspirace@seznam.cz), čímž se budou navzájem motivovat a 

inspirovat, popř. setkání ve třídách mezi sebou. Dále budou zrealizovány i činnosti, kterých se zúčastní všechny třídy 

(např. příprava bylinkového záhonku, tzv. šneka). V neposlední řadě bude do projektu zapojena i spolupráce s rodiči 

v podobě menších aktivit jednotlivých tříd (příklady viz níže). 

Hlavní cíle projektu 
 Rozvoj přírodovědné gramotnosti 

 Podpora kladného vztahu k přírodě a ke zdravému životnímu stylu 

 Umožnění praktických zkušeností a prožitků 

Rozvoj klíčových kompetencí 
Kompetence k učení 

* soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, 

znaků a symbolů 

* uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

* má elementární poznatky o světě lidí, přírody, o jeho rozmanitostech a proměnách 

* klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a 

dějům, které kolem sebe vidí 

* učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje 

Kompetence k řešení problémů 

* všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj 

pozitivní odezva na aktivní zájem 
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* řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; 

spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); 

využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

Komunikativní kompetence 

* průběžně si rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

* dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, 

audiovizuální technika atp.) 

Sociální a personální kompetence 

* spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a 

pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

Činnostní a občanské kompetence 

* zajímá se o druhé i o to, co se kolem něj děje; je otevřené aktuálnímu dění 

* chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak 

lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

Vybrané vzdělávací cíle z RVP 
1) Dítě a jeho tělo 

* Rozvoj a užívání všech smyslů 

* Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

* Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví 

* Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví 

* Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

2) Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

* Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

* Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

* Vytváření základů pro práci s informacemi 

Sebepojetí, city, vůle 

* Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 
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3) Dítě a ten druhý 

* Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

4) Dítě a společnost 

* Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

* Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu 

5) Dítě a svět 

* Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření 

zdravého a bezpečného prostředí 

* Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

* Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou 

Zemí 

Očekávané výstupy 
1) Dítě a jeho tělo 

* Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

* Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, drobnými 

pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji. 

* Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 

zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

* Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 

neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

* Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 

2) Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

* pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

* vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

* učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

* Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 

nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

* Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 



Smíšek zahradníkem MŠ Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 2018 

Sebepojetí, city, vůle 

* být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

* těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

3) Dítě a ten druhý 

* spolupracovat s ostatními 

* respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

4) Dítě a společnost 

* vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

* zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami 

5) Dítě a svět 

* Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 

jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

* Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 

prostředí, chránit přírodu v okolí apod.) 

Motivační příběhy 
V následujícím textu jsou osnovy tří motivačních příběhů. Jsou popsány spíše stručně, aby si je mohly jednotlivé 

třídy upravit podle věku svých dětí a také podle svého stylu práce. Někomu bude stačit si osnovu jen přečíst a po 

té si příběh zpracuje třeba dramatizací s maskoty, někdo si jí může rozepsat a dětem přečíst místo pohádky, někdo 

si osnovu bude chtít doplnit o další situace apod. Prostě tak, jak každému vyhovuje. Ke každému příběhu se dá 

vymyslet spousta navazujících aktivit, opět ušitých na míru danému kolektivu. Tyto aktivity pak můžeme sdílet na 

e-mailu. 

1) Přišlo jaro 

* Duben přináší počasí, které je sice stále trochu chladné, ale už umožňuje trávit čas venku – na procházkách, na 

výletech, na hřištích i na zahrádkách. 

* Toho využívá i Šikulka a je ze začátku tohoto ročního období nadšená. O svém nadšení vypráví i Smíškovi, který k ní 

přijde na návštěvu. Smíšek se však Šikulce diví. Nechápe, co je tak super na tomhle počasí – sníh už je pryč, takže se 

nedá jít sáňkovat, ani stavět sněhuláky a není ještě ani tak pěkně, aby byl venku třeba na pískovišti nebo na 

koupališti. A ptá se Šikulky, co je podle ní na tom měsíci dubnu tak úžasné. A tak Šikulku napadne Smíška pozvat na 

druhý den, kdy mu vše ráda ukáže přímo na zahrádce. „Tak se na to, Smíšku dobře vyspi a vhodně se oblékni“.  

2) Na procházce zahrádkou 

* Ráno je sice ještě trochu chladnější, ale Šikulka se těší, až dnes Smíškovi ukáže, co vše obnáší jarní práce na 

zahrádce a přesvědčí ho, že trávit čas venku je fajn i na jaře. 

* Šikulka se nasnídala, oblékla, a když vychází na zahradu vidí Smíška… přijíždí na koloběžce, v riflích, bílých 

sportovních botách a nejspíš v nové mikině (tuhle na něm ještě neviděla). Smíšek se hned začne smát a ptá se 
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Šikulky, proč má na sobě babiččiny staré tepláky, gumáky a proč má bundu? Vždyť za chvilku vyleze sluníčko. Šikulka 

chvilku přemýšlí, co by mu na to řekla, ale nakonec mu jen odpoví „Tohle oblečení je mi pohodlné, támhle zaparkuj 

koloběžku a jdeme na zahradu“.  

* Provede Smíška celou zahradou – přes rozryté záhonky, kde mu popisuje, co na nich bude sázet, kolem hromady 

hlíny, kde mu ukáže, jak se hlína nejdřív musí přeházet přes síto a nakonec kolem ovocných stromů, bohužel v mokré 

trávě. Když dojdou zpět na dvorek, zeptá se Smíška: „Tak co, zvládneš mi pomoci s jarními přípravami?“ Smíškovi už 

to došlo a tak Šikulce odpoví „Moc rád ti pomůžu, ale asi tě budu muset poprosit o nějaké jiné oblečení… vhodnější a 

teplejší… a jestli bys mi to, co mám na sobě, prosím, vyprala…takhle ušpiněný se vrátit domů nechci“. Šikulka se 

začala smát, a byla ráda, že na to Smíšek přišel sám. Uvařila mu čaj, našla vhodné pracovní a teplejší oblečení a 

vyrazili na zahrádku. 

* Když se ze zahrádky vrací domů na teplou jarní polévku, všimne si Smíšek malého záhonku, který je stranou od těch 

ostatních – je přímo pod oknem do kuchyně.  

„Šikulko, tady si zasadíš nějaké krásné kytičky, abys měla z kuchyně pěkný výhled, viď?“  

„Ne ne ne, to je bylinkový záhon, proto je blízko kuchyně.“  

„Bylinkový záhon? Co to je bylinka? Nějaký druh ovoce? Nebo zeleniny?“ 

* No jo… to je celý Smíšek, všechno pomotá. Ještě, že má Šikulku. Ale dnes už je unavená a tak se tedy domluví, že až 

přijde Smíšek na návštěvu příště, Šikulka mu bude vyprávět o bylinkách. Podle ní to jsou kouzelné rostliny. Smíšek se 

trochu lekl, snad není Šikulka čarodějnice. 

Co to jsou bylinky? 

* Šikulka tentokrát vzala Smíška na návštěvu do školky za dětmi, aby si o bylinkách popovídali společně. Děti třeba 

také něco vědí a pomohou Šikulce Smíškovi vysvětlit co to ty bylinky jsou. K dětem ale nepřišla jen se Smíškem – 

vzala s sebou i spoustu zajímavých a, jak Šikulka říká „kouzelných“ bylinkových věcí – sušené bylinky, bylinkové čaje, 

krém, prostě vše co doma měla.  

* Návštěvu zakončili společně bylinkovým koutkem, který si ve třídě vytvořili… nebo myšlenkovou mapou, 

ochutnávkou petrželky, vybarvením bylinkových obrázků, ….. to už je na každé třídě   

Náměty na zapojení rodičů 
* Ochutnávka bylinkových čajů 

* Miniúkoly v šatně – třeba jednou za 14 dní - např. jednoduché hádanky, které si děti s rodiči zkusí zodpovědět 

v šatně při příchodu nebo odchodu; s možností přečtení správných odpovědí. (Např.: Mezi bylinky patří – jablko, 

máta, rajče, heřmánek?; Z bylinek si můžeme uvařit – kaši, kakao, čaj?; jakou bylinku si můžeme dát na chleba 

s máslem? ….. možností je spousta.  

 

Zase bych nechala na každé třídě… 


