
 

Téma: Malý záhradník 

Pripravila: Maťa G.                                                                                        

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov hry: Príbeh malého semienka 

Popis hry: Milé deti tento týždeň sa zahráme na malých i veľkých záhradníkov, poproste 

maminu alebo otecka nech vám pomôžu. Všetci sme už pocítili teplé slnečné lúče a to 

znamená, že už tu máme jar. A čo sa robí na jar? No predsa sadíme rôzne druhy semienok, 

aby nám v záhradkách vyrástla zelenina, bylinky ale aj pre potešenie kvietky. Určite ste už 

mnohí aj pomáhali na záhradkách a viete, aká je práca na záhrade aj namáhavá a potrebuje sa 

pri nej mnoho veci. No čo napríklad? Už vám určite v hlavičkách napadá mnoho potrebných 

vecí. No určite najskôr, potrebujeme miesto, kam ideme sadiť semienka, môže to byť nádoba 

- kvetináč, alebo záhon na záhrade. Vy si taký kvetináč vyrobíte a krásne si ho vyzdobíte. 

Ďalej určite budeme potrebovať hlinu a tú musíte s niečím nabrať a najdôležitejšie sú tie 

semienka, to už nechám na vás, aby ste sa s rodičom dohodli, čo budete sadiť. Ale ak, si 

zasadíte bylinku napr. pažítku, bazalku, žeruchu, tak keď vám vyrastie, ale to sa musíte naozaj 

o ňu starať, môžete si ju dať na chlebík, jáj ta bude ale chutná. 

Máme aj semienka, ktoré nesadíme a samé  na jeseň začínajú svoju púť a vietor ich unáša do 

neznáma. V zime odpočívajú v zemi, pod prikrývkou snehu. Na jar začnú klíčiť a rásť, a v 

lete je z  maličkého semienka už krásny veľký kvet. Ten zase na jeseň odkvitne, a vypustí do 

vetra všetky svoje semienka. Semienko musí toho veľa prekonať, aby mohlo začať rásť. 

Deti nech vám rodičia pustia video o semienku, aby ste si ho mohli predstaviť a ako sa o 

semienko starať. Po pozretí príbehu rodičom povedzte, čo potrebuje semienko aby mohlo 

rásť. 

Krásne náučné video o raste semienka pre deti od 4 rokov:  

https://www.youtube.com/watch?v=Htr2_ShebF0 

Krásne náučné video o raste semienka pre deti od 2 rokov: 

https://youtu.be/F8hZUlH-64s 



Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce  

Názov hry: Veselý kvetináč 

Pomôcky: PET fľaše, orezávací nôž, plastové oči - nemusia byť, fixky,  

Popis hry: Pomôžte dieťaťu odrezať PET fľašu asi, tak do 1/3 a dieťa si spodnú časť fľaše 

vyzdobí. Urobí z nej veselý kvetináč, ak máte, spoločne prilepte plastové oči, ak nie, si ich 

dieťa nakreslí a dokreslí nos a usmiate ústa. A veselý kvetináč je nachystaný na sadenie 

semienok. Aby mu však nebolo smutno, môžeme mu vyrobiť kamarátku kvetinku, lienku, 

motýlika.... Budeme potrebovať farebné papiere, špajdľu, lepiacu pásku a úž podľa fantázie 

spolu s dieťaťom vyrobíte farebnú zapichovaciu kamarátku do kvetináča. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov hry: Čo semienka potrebujú?  

Pomôcky: vyrobené veselé kvetináče (môžete ho použiť na hlinu a ostatné môžete dať do 

malých nádobiek aké máte), hlina, vata, piesok, semená fazuľa alebo slnečnica... 

Popis hry: Ak máte chuť môžete s deťmi urobiť aj pokus. Už vieme, že semienko musí toho 

veľa prekonať, aby mohlo začať rásť. Deti vám povedali, na základe videa, že rastlinky 

potrebujú vodu, hlinu a svetlo pre svoj rast. A aby sme si boli istí, že to tak naozaj je, môžete 

to spoločne vyskúšať. 

Vieme čo semienka potrebujú pre svoj rast, ale čo naopak mu v raste bráni? Zima, tma... Kde 

bude semienko najrýchlejšie rásť? V nádobe s hlinou, pieskom, vatou, iba vo vode, alebo iba 

na vzduchu, alebo v tme. Takže budeme mať:  

1. nádoba - hlina  2. nádoba - piesok   3. nádoba  - vata  4. nádoba - voda  5. nádoba iba 

vzduch   6. nádoba napr: hlina a dať ju do tmy. Do každej nádoby zasadíme semienko a dieťa 

navodíme na predpoklad, kde semienko bude rásť a kde najrýchlejšie bude rásť. Predpoklady 

mu môžeme zapísať na papier. A už len čakáme a pozorujeme, môžeme zapisovať čo ktorý 

deň sa udialo a po cca dvoch týždňoch pokus vyhodnotiť. 

       nádoby so semienkami pri pokuse 



Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami: 

1.Názov hry: Triedenie semienok - vhodná od 3 rokov 

Popis hry: Deťom ukážeme, že semienka môžu mať rôzne tvary. Semienko slnečnice 
vyzerá úplne inak ako semienko tekvice, alebo semienko fazule a to zase úplne inak ako 

semienko tulipánu! A tak sa s deťmi môžete zahrať na Popolušku a triediť rôzne 

semienka, ktoré doma nájdete. 

 

2. Názov hry: Ako rastie kvietok 

Popis hry: Deťom vytlačíme a vystrihneme obrázok a deti zoradia postupnosť rastu 

kvetinky, na záver si obrázky vyfarbia. 

 

 

 

 

 



 

3. Názov hry: Fazuľka - iba pre predškolákov 

Popis hry: Vytlačiť obrázok, deti si ho samé vystrihnú a zoradia podľa poradia, ako rastie 

fazuľka. Ak dieťa nepozná čísla, tak mu pomôžeme tak, že k číslam prikreslíme príslušný 

počet bodiek, poznajú to aj z mš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávacia oblasť: Kultúra a umenie 

Názov hry: Spievame a recitujeme semienku 

Popis hry: Aby vám semienka pekne rástli zaspievajte mu pesničku, ktorú poznáte aj zo 

škôlky: 

Pieseň: Slniečko sa zobudilo... 

 
https://www.youtube.com/watch?v=65DtwD_znKg 

 

Môžete sa spolu s rodičmi naučiť novú básničku: 

Lastovičky prileteli, včielky pekne bzučia, 

potok nám spieva o jari, všetky stromy pučia. 

Trávička je zelená, slnko stále hreje, 

o jari si spievame, veď nič krajšie nie je. 

 

 
 

Vzdelávacia oblasť: Pohyb a zdravie 

Názov hry: Fíha tralala cvičíme od semienka 

Popis hry: Napodobňovaním pohybov pomocou pesničky rozhýbeme  svoje telíčko po 

vykonanej práci. 

 

https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcRPDZXZ4Js6wddZ-

9VsG5R_cRwkiaMOWYOgIizj7LMJnvxtV-CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafomotorika: 

pomôž včielke nájsť cestu do kvetinky, aby mohla nabrať peľ. 

 



Už vieš, že kvietky a semienka potrebujú pre rast vodu, pomôž im, aby jej mali dosť. 

 


