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Příchod zahradníka s kytarou a za doprovodu písně: 
„Šel zahradník do zahrady“ 
Představení se jako osoby zahradníka a odkud přichází 
Ukázka vypracovaných projektů Malého zahradníka  
            1.Babka kořenářka 
            2.Zavařenina 
            3.Pilinové hlavy 
            4.Kde se bere hlína 

Příchod  žížaly – „No konečně,zahradníčku, že jsi si na 
mě vzpomněl“ 
Všeobecné informace o žížale 

Žížala:“ Já tu nejsem sama“ -  praktická ukázka žížal 
          1.pozorování s lupou 
          2. stopy žížaly na papíře 

Žížala: „Zahradníčku, ty ale pro svoji půdu potřebuješ 
více žížal“ 
Tvoření žížal z ponožky – píseň „Tancovala žížala“ 
Hry: 1. Honěná žížal  
         2. Hledání páru 



Žížala:“Holky mě už z toho lezení bolí  záda“ 
Kruh – posílání hmatové pošty 

Žížala:“Holky jdeme do práce“ – ale do jaké hlíny? 
Hmatové vnímání hlíny 
Zahradníček a praktická ukázka vsakování vody 

Žížala: Zahradníčku, mě něco lechtá“  „Jéjé to jsou moji 
kamarádi,které potkávám v půdě“ 
Aktivity: 1.hledání v hlíně 
                 2.ve dvojicích hledání karet po místnosti 
                 3. půdní pexeso 
                 4. tvoření domečku pro škvory 
                 5. past na brouky -  ukázka 
                 6. koho jsme chytili?  Hmat.vnímání ve dvojicích 



Žížala: „Kamarádi ještěže vás tu mám. To si takhle lezu 
a podívejte,co jsem našla“  - prolézání strachovým 
pytlem 
1.Třídění odpadků x přírodnin 
2.Skládání žížaly z přírodnin na omalovánku 
3. Tvoření žížaly vlnou 

Žížala: „Zahradníčku, mně už bolí oči z toho pobytu  
mimo hlínu - brýle 
 

Zahradníček:“ Teď  už hajdy do práce, žížalo!“ 
Prolézání strachovým pytlem a ukončení programu 

Rozloučení, evaluace, diskuze 

Žížala:“Zahradníčku,já bych si 
přála svůj domeček“-ukázka 
stavění kompostéru 

Žížala: Zahradníčku, vidím 
nějaké ptáčky,tak raději 
mizím“ –píseň:“Brouci“ 



POMŮCKY: 
Převlek zahradníka, maňásek žížala 
Kytara 
Konev, motyčka, koš 
Vypracované projekty 
Notes malého zahradníka 
Ponožky 
Plastové oči 
Tavící pistole 
Papíry na žížalu, provázek,gumičky 
Kelímky 
Druhy hlíny 
 
 

Domeček pro brouky 
Kelímky na past na brouky 
Karty s brouky 
Půdní pexeso 
Plastový brouci 
Klíče k určování 
Špachtle 
Misky s hlínou 
Květináče, náplně, fixy 
Strachový pytel 
Odpadky 
Vývojová stádia 

Lepidla 

Klubíčka vlny 

Klapky na oči 

Okopírované žížaly 



INTERNETOVÉ  ODKAZY: 

LUPY – STIEFEL EUROCART s.r.o. 

              e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.cz 

               tel. 517348083 

               www.vasemapy.cz 

MIKROSKOP – 

www.klimesovahracky.cz 

PROJEKT 

www.malyzahradnik.cz 

Koordinátorka projektu Petra Viková 

e-mail: tadypetula@seznam.cz  

ROZLIŠOVACÍ KLÍČE 

www.lipka.cz 

ZPĚVNÍK 

www.infracz.cz 

TŘÍDĚNÍ ODPADU 

www.ekolinek.cz 

e-mail:ekolinek@tiscali.cz 
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