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Pobyt venku

• Od roku 2009 žije více jak polovina lidí na světě v městech (OSN)

• Výrazně ubylo  trávení volného času hrou venku ve prospěch trávení času v 
místnostech (studie Rhondy Clements, 2009, USA) 

• Pobyt v přírodě podporuje 2-3x více zdravý a přirozený pohy (studie Ashleyho
Coopera , 2010, VB) 

• Přírodní prostředí se pozitivně podepisuje na psychickém zdraví, snižuje 
koncentraci kortizolu napomáhá snižování krevního tlaku a má relaxační a stres 
snižující účinky. (Bum Jin Park a kol,. 2010)



Děti potřebují prostředí ve kterém se 
mohou pohybovat.
• Nestavme pro děti muzeum krásy a nesnažme se o maximální estetiku či 

názornost. 

• Vytvářejme prostředí, kde mohou objevovat, schovávat se, mít kontakt s přírodou, 
hrát si, lézt, hrabat se v zemi, běhat, šplhat. 

• Nemusíme pro všechny tyto aktivity vytvářet profesionální herní prvky. 



Příklad zahrady s hlavním aspektem estetiky. Dokážeme 
dětem vytvořit vhodnější prostředí.



Projekt byl financován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí na financování projektů 
zaměřených na podporu UDRŽITELNÉHO ROZVOJE v oblasti přírodní školy

Muzejní zahrada poukazující na druhy typické pro mokřadní 
stanoviště. 



Vhodnější prostředí, umožňující pěstování a kontakt s přírodou.



Ukázková přírodní zahrada - Mojmír a Helena Vlašínovi

Prostředí plné různých zákoutí a divočiny je 
mnohem vhodnější pro děti.



Pokud chcete vytvořit zahradu pro děti ve 
školách či školkách.
• Důležité je promyslet údržbu a její následné financování. 

• Grantové možnosti: 

- Fond Středočeského kraje na EVVO

- Zahrada hrou (Nadace Proměny Karla Komárka)

- Živá komunita (Nadace Via)

- Státní fond životního prostředí (MŽP)

- Nadace Partnerství



Finance – je potřeba grant? 

• Ne nezbytně,  dichotomie: ESTETICKÉ    X    EFEKTIVNÍ

• Komunitní podoba tvorby zahrady – zapojte všechny  do budoucí podoby zahrady.

• Jednoduché věci

• Financování obcí, rodiči, sponzoring firem z okolí, atd…



Příběh zahrady „Na Beránku„
u Montessori školy Cesta, Praha
• víkendové brigádě v dubnu



• Průzkum hloubky antuky a škváry a počítání objemu materiálu, který potřebujeme 
odvézt, provedli čtvrťáci. Také měřili obvod a obsah plochy zahrady.



• Komunitní plánování zahrady









• 1. kolo výzvy grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí 
na rok 2013: 43 000,- Kč

• 2. kolo výzvy grantového řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí 
na rok 2013: 60 000,- Kč

• Z prostředků výzvy „Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl.m. Prahy“ pro období 2013-2014 jsme získali 100 000,- Kč.

Na stavbu přírodní učebny bylo zapotřebí dalších 300 000,-. 



ŽIVÁ ZAHRADA



Pro děti je vhodné zabydlet na zahradě 
různé živočichy. Děti je pak mohou 
pozorovat a zkoumat.





• V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity 
právě v okolí lidských sídlišť. Mnozí živočichové, kteří člověka u 
jeho obydlí provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Příčiny 
nejsou zcela známé, ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je 
změna péče o zahrady. V posledním desetiletí lze pozorovat, jak 
se zahrady stále více izolují neprostupnými ploty, ze zahrad mizí 
ovocné stromy, vysazují se na nich zdejší přírodě neznámé druhy 
rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických 
prostředků a nevhodná technika. Často se také na zahrady 
zavádějí prvky, které jsou živým organismům smrtelně 
nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény s 
kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny, …).



























Všechny tyto druhy můžete na zahradu 
přilákat.



•Dříve běžné druhy živočichů žijící na zahradách našich 
babiček s moderní dobou rychle mizí.

•Živá zahrada vede především k poznání života, který se v 
okolí člověka nachází. Pokud se naučíme v zahradě 
vytvářet prostor i pro divokou přírodu, zjistíme, že 
takové soužití poslouží jak zvířatům tak člověku. Díky 
pestrosti prostředí si nalákáte do zahrady řadu 
užitečných a třeba i dnes vzácných živočichů, kteří vám 
pomohou mít zahradu zdravou, barevnou a prosperující.



Prvky v zahradách aneb Jak přilákat živočichy?

•Ukázkové včelí úly, hmyzí hotely, škvorníky, 
broukoviště, plazí zídky, ptačí  budky, krmítko, 
kompost,  jezírka, květnatá louka, vyvýšené 
záhony, hromada starého dřeva





































HRA



Nyní zkusíme interaktivní aktivitu

•Budete potřebovat papír a pastelky. 



Příšera

• Představte si zlou a hnusnou příšeru. 

• Dejte si 2 minuty, klidně zavřete oči. 

• Až budete vědět jak vypadá, nakreslete ji pastelkami. 

• Až budete mít přejděte na další slide. 



Teď nakreslete příšeru, podle popisu:

• 1 velkou, zeleno a kulatou hlavu

• 3 modré a kulaté oči

• 1 žlutou pusu se dvěma špičatými zuby

• 1 malé, úzké a hnědé tělo

• 4 tenké a hnědé ruce

• 2 modré nohy

• 1 červené a velké ucho na levé straně hlavy



Toto je moje příšera.
Vyšla vám ta vaše podobně? 



Na této aktivitě se snažíme si ukázat rozdíl mezi řízenou a volnou 
hrou. 

Volná hra byla vaše představa - troufnu si říci, že odlišná od mojí 
příšery a naprosto jedinečná. Vycházela z vašich zkušeností s 
příšerami a z vašich představ.

Řízená hra je v našem případě návodný popis pro nakreslení 
příšery. Kde snadněji dosáhneme stejného výsledku. 

Obě plní zásadní roli ve vývoji dítěte a proto bychom jim měli dát 
prostor oběma.



Řízená vs. Volná hra

• V rámci řízených aktivit můžeme sledovat naše vlastní téma, se kterým chceme  
děti seznámit. Můžeme ho snadněji zacílit na jednotlivé znalosti či dovednosti. 
Nejdůležitějším prvkem pak je následné ohlédnutí za aktivitami tzv. reflexe. 

• V rámci volné hry se děti rozvíjejí v různých dalších kompetencích a vychází přímo 
z potřeb dětí a jejich vlastního zájmu. 

• Ideální je vytvořit dětem prostředí pro oba druhy těchto her. 



ŘÍZENÁ HRA



Cornell
• V Německu je dílo Josepha Cornella považováno za jeden ze základních pramenů tzv. 

zážitkové pedagogiky. Zážitek je v Cornellově pojetí cestou k poznání přírody. Cornell
označuje proces učení zážitkem pojmem „flow”, který můžeme chápat jako plutí, sladění se.

• Nadchnout ---- Navést pozornost ---- Nezprostředkovaná zkušenost ---- Na závěr reflexe

• Příběh ----------- Konkrétní aktivity na smysly -------------- Nechat prožít aktivitu ----------- Sdílení myšlenek, nápadů, pocitů



5 základních pravidel

• 1. méně učte a více sdílejte

• 2. buďte vnímaví

• 3. udržujte koncentrovanou pozornost

• 4. nejdřív nechte dívat se a prožít, pak mluvte

• 5. celý zážitek naplňujte radostí



Vnímání - zrak







Vnímání - sluch



Vnímání - chuť





Vnímání - čich



Vnímání - hmat



Příklady her



Herní prvky 
montessori







Hra: Třídící

• Velká taška s věcmi (větve, kamínky, listy,…)

• Prostěradlo

• Třídění

• Zadáme úkol aby děti roztřídili všechno podle: 

Barvy, tvaru, tvrdosti, …





Hra: Špionážní 

• Najděte něco co

• Má zelenou barvu, 

• Co začíná na písmeno P, 

• Co je tvrdé

• ATD.



Hledačka

Připravte dětem hledačku v zahradě. 
Jak na to dozvíte se zde:

https://www.questing.cz/QST2/Jak-vytvorit-hledacku

https://www.questing.cz/QST2/Jak-vytvorit-hledacku


VOLNÁ HRA



•Volná hra začíná u dítěte již ve věku několika 
týdnů. 

•Volná hra rozvíjí motoriku, představivost a 
obrazové a symbolické myšlení, to je důležité 
pro získání důležitých technik (čtení, psaní, 
počítání a další) 

•Vytváří tak základ pro rozvoj lidské 
inteligence 



Ohrožení volné hry 





•Pocit jistoty navozuje dítě s blízkou 
osobou nebo rodičem
•Zajistit bezpečný způsob zkoumat své 
okolí 
•Každé dítě má schopnost volné hry 
geneticky uloženou, stačí tedy vytvořit 
vhodné prostředí.

Vytvoření prostoru pro volnou hru





























A nebát se, 
že se děti 
ušpiní.



Knihy jako inspirace



Ekocentrum Huslík

• WEB – www.ekocentrumhuslik.cz

• FB - https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz/

• Instagram - https://www.instagram.com/ekocentrumhuslik/

• WEB – http://www.zachranazivocichu.cz/

• FB - https://www.facebook.com/ZachrannaStanicePatek/

Záchranná stanice Huslík

http://www.ekocentrumhuslik.cz/
https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz/
https://www.instagram.com/ekocentrumhuslik/
http://www.zachranazivocichu.cz/
https://www.facebook.com/ZachrannaStanicePatek/

