MALÍ ZAHRADNÍCI
projekt třídy Opiček

1. Diskuze

Krásné jarní počasí nás vylákalo ven. Při dovádění na slunci se pozornost dětí brzy obrátila k záhonkům
na našem hřišti, které už netrpělivě čekaly na ty, kdo se chopí lopatky a začnou kypřit půdu. Děti z Opiček
se s radostí pustily do díla a tak se zrodil projekt Malí zahradníci, na kterém děti trpělivě pracovaly
od dubna až do května 2013.

2. Pozorování

Nejprve jsme dlouho diskutovali o zahradničení a o tom, co všechno se dá
pěstovat. Děti začaly detailně zkoumat semínka různého ovoce a zeleniny
a výsledky svého pozorování zaznamenaly v podobě obrázků.

Zasadili jsme si také hrášek, abychom mohli sledovat, jak klíčí.

4. Zahradníci
Klíčící hrášek děti fascinoval a těšily se, jak ho zasadíme do našeho záhonku.
Samotné sázení probíhalo s velkým zaujetím a stalo se předmětem živé
konverzace dětí.

Kubíček: „Máme stejný hrabáče.“
Adámek: „Ano, stejnou barvu.“
Kubíček: „Černou.“

Semínko papriky (Terezka)

5. Výprava do
zahradního centra
Děti chtěly zjistit, jak to vypadá ve skutečném zahradnictví, a proto
jsme se vypravili na výlet do jednoho zahradního centra. A mohli jsme
nahlédnout i do skleníku.

(Adámek)

DĚTI, A CO NÁM Z TĚCH
HRÁŠKŮ VYROSTE?

3. Tvoření

Ovoce a zeleninu jsme použili i k výtvarnému tvoření.
Semínka (Viky)

Ve svém skleníku chci
pěstovat hrušky.
(Anežka)

Všichni jednohlasně odpovídají:
„Jahoda!“
Kubíček: „Anebo pomeranč.“
Adámek: „Jahůdka.“
Elenka: „Tohle vyleze a bude to jahoda.“
Sluníčko tam svítí, aby ten
hrášek vyrostl. (Kačenka)

Viky se ještě jednou zamyslí a odpoví:
„Já dělám díru pro hrášek. Tohle je
děrování.“

A PAK ANEŽKA NAŠLA
ŽÍŽALU

„To jsou bazénky. Po těch cestičkách se
plave dál a pak se vrátí zpátky.”

Semínka (Julinka)

Anežka: „Já dělám pro žížalu dost
hlíny, aby se jí tam líbilo. Žížaly musí
být zasypané hlínou, aby neumřely a
nezmokly. Ony předpovídají počasí,
jestli bude zima, nebo pršet, nebo
bude hezky.“

(Oliver)

Skleník s velkým stromem (Sam)

Žížala

Návštěva skleníku děti motivovala k tomu, abychom si taky jeden postavili na naší terase.
Konstrukční práce nebyla vůbec snadná a prošli jsme si několika neúspěšnými pokusy, než se nám
podařilo najít optimální řešení. Výsledek našeho společného úsilí ovšem stál za to a otevřeli jsme na
terase naše vlastnoručně vytvořené Zahradnictví U Opiček, kde si rodiče mohli za vyrobené peníze
zakoupit rostlinky pro svůj balkón nebo zahradu.

Zahradníci
Tobík a Kačenka
pečují o sazenice
cuket a afrikánů

