
Sborník námětů 
polytechnické výchovy            
v praxi mateřské školy



Předmatematické aktivity
• Architekti a stavaři

• Dřevěný kolíček

• Kam jedeme

• Konstrukce symbolů čísel podle vzoru

• Náhrdelník z čísel

• Plody stromů

• Pohádka o třech medvědech

• Stromy

• Tři medvědi



Architekti a stavaři
Cíl pro dítě:

Vytvořit dvourozměrný návrh z geometrických tvarů a převést ho 
do trojrozměrného objektu – stavby

Instrukce pro dítě: 

1. Nachystejte si čtvrtku bílého papíru 

2. Rozhodněte se, jestli svou stavbu budete stavět spíše do výšky, nebo do šířky 

3. Podle svého rozhodnutí si připravte, otočte papír na výšku, nebo na šířku 

4. Návrh své stavby poskládejte z nastříhaných geometrických papírových tvarů 

5. Podle svého návrhu na papíře se pokuste postavit úplně stejnou stavbu z molitanových kostek -
tvarů (Obr. 1-4) 

Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Nastříhané papírové tvary 

2. Molitanové kostky – tvary 







Dřevěný kolíček
Cíl pro dítě: 
Orientovat se v číselné řadě (1 - 6) 
Chápat číslo jako počet prvků 
Zdokonalovat si jemnou motoriku při manipulaci s dřevěnými kolíčky

Instrukce pro dítě: 

1. Seřaď kolíčky podle posloupnosti od nejmenšího počtu teček po největší 

2. Vyhledej a přiřaď kolíček s tečkami k obrázku se stejným počtem zvířátek 
(Obr. 1, 2) 

Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Kolíčky na prádlo s nakresleným počtem teček (1 - 6) z druhé strany 
číslice 

2. Hrací papírové desky s obrázky zvířat 



Přiřazení kolíčků s tečkami k obrázkům
se stejným počtem zvířátek



Kam jedeme?
Cíl pro dítě: 

Praktickými úkony procvičovat orientaci v rovině (labyrintu) podle 
pokynů doprava, doleva, nahoru, dolů, krátkou a dlouhou cestou 

Pomůcky, potřeby a zdroje: 
1. Obrázek z edice BESIP 
2. Magnet s nalepeným obrázkem auta, 

magnet 



Konstrukce symbolů čísel podle vzoru
Cíl pro dítě: 

Osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

Orientovat se číselné řadě 1- 9 

Instrukce pro dítě: 

1. Poskládej z Lega čísla podle vzoru na kartě (Obr. 1-3) 

2. Poté dej ke každému číslu ten správný počet autíček (Obr. 4) 

3. Slovně označ číslo a počet autíček 

Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Stavebnice Lego 

2. Vzorové karty s obrázky čísel z Lega 

3. Malá autíčka 



Obr. 1 Zadávání instrukcí dětem 

obr. 2 Stavba čísel dle předlohy na kartách 



obr. 3 Konečný výstup 

obr. 4 Přiřazování autíček dle počtu 



Plody stromů
Cíl pro dítě:
Správně roztřídit jednotlivé přírodniny podle daných kritérií
Procvičit si číselnou řadu 0 -10 a pojmy více – méně

Instrukce pro dítě:
1. Roztřiďte přírodniny podle druhu (obr. 8 - 10)
2. Spočítejte dané plody (obr. 12)
3. Určete, kde je plodů více, a kde méně (obr. 13)

Pomůcky, potřeby a zdroje:
1. Nasbírané přírodniny – žaludy, kaštany, vlašské ořechy, pecky z 
meruněk (obr. 1)
2. V dílně vyrobené stromečky (obr. 2 - 7)





obr. 1 Sběr podzimních plodů v parku 



Práce s papírem a přírodním materiálem



obr. 2, 3 

Výroba stromečku – práce v dílně, příprava na aktivitu 



Obr. 4 -7 Výroba stromečku                                                                   -samostatná aktivita dětí 



obr. 8 
Seznámení dětí s aktivitou, dětem byl 
popsán průběh aktivity

obr. 9 Třídění plodů do skupin, děti měly roztřídit do skupin plody stromů, které rostou v parku a plody stromů 
rostoucích na zahradě, plody stromů rostoucích v parku pak umístit na stromečky 



obr. 10 Roztřídění plodů do skupin 

obr. 11 Přiřazení plodů ke stromečkům 



obr. 12 Procvičení číselné řady – počítání plodů určení, je-li více 
plodů na stromě nebo pod stromy

obr. 13 Procvičení pojmů více x méně



Pohádka o třech medvědech

Cíl pro dítě: 
• Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat 
• Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, 

u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok)

• orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 



Instrukce pro dítě: 
1. Poskládejte obrázky pohádky podle toho, jak to v pohádce bylo – co bylo první, co bylo potom atd. 
2. Najděte ve třídě domečky stejného tvaru – čtverec, kruh, trojúhelník (obr. 1) 
3. Přiřaďte stejný tvar na magnetickou tabuli (obr. 2) 
4. Přiřaďte obrázky z pohádky – medvědy, stolečky, židličky, postele podle velikosti do 3 kruhů –
velký, menší, nejmenší, nebo malý, velký, největší (obr. 3) 
5. Seřaďte podle velikosti – misky, židličky, lžičky (obr. 4) 
6. Roztřiďte přírodniny a těstoviny dle druhů do mističky- jídlo pro medvědy (obr. 5) 
7. Roztřiďte barevné geometrické tvary – podle tvarů, podle barev (obr. 6) 
8. Porovnejte množství přírodnin a těstovin – odhadněte čeho je více – méně, děti porovnávají, 
hledají rozdíly nebo shody (obr. 7) 
9. Seřaďte medvědy podle velikosti od nejmenšího po největší (obr. 8) 
10. Postavte medvědům domeček – prostorové skládání z polikarpovy stavebnice, krychlové stavby 
z polystyrenových kousků a párátek (obr. 9, 10) 
11. Vystřihněte si 3 medvědy, 3 stoličky, 3misky, 3 lžičky a seřaďte je podle velikosti, nalepte, 
vybarvěte
12. Nakreslete si obrázek k pohádce



Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Pohádka O třech medvědech – Soubor pohádek pro MŠ 
2. Obrázky k pohádce – Soubor pohádek pro MŠ 
3. Věci, hračky různých geometrických tvarů ve třídě 
4. Obrázky stejných geometrických tvarů 
5. Magnetická tabule 
6. Tři kruhy různých velikostí na třídění obrázků 
7. Přírodniny různých tvarů – kaštany, ořechy, kamínky, žaludy 
8. Těstoviny a luštěniny různých tvarů, barev, velikostí 
9. Plastové geometrické tvary různých barev 
10. Plyšoví medvědi – hračky donesené dětmi z domova 
11. Polikarpova stavebnice 
12. Polystyrenové kousky, párátka 
13. Omalovánka Tři medvědi 
14. Výtvarné potřeby, papír 

Zdroje: PaedDr. Iva Tomášková – Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin 



obr. 7 Porovnáváme množství obr. 8 Porovnávání velikosti 



obr.3 Přiřazujeme podle velikosti obr. 4 Přiřazujeme obrázky podle velikosti 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Obrázky- didaktická pomůcka „Tři medvědi“

2. Pohádková kniha Tři medvědi 

3. DVD Václav Chaloupky „ Méďové“ 

4. metr 

5. balicí papír 

6. voskovky, fixy 



Tři medvědi
Cíl pro dítě:

Porovnat výšku poměřováním a obkreslováním
Spolupracovat s ostatními dětmi

Instrukce pro dítě:

1. Rozdělte se do skupin 

2. Poměřte se ve skupině, jak je kdo velký 

3. Poměřte se a porovnejte délku postav metrem 

4. Obkreslete se ve skupině navzájem na balicí papír, který je přilepený na stěně, před 
obkreslením si sundejte papuče 

5. Postavte se zády k balicímu papíru a navzájem se obkreslete, každý na stejné místo, 
ale jinou barvou voskovky (obr. 1) 

6. Seznamte ostatní skupiny dětí s výsledkem vašeho poměřování (obr. 2, 3) 



obr. 1 Obkreslování dětí 

obr. 2    Zjištění různé velikosti dětí 
obr. 3 Eliška vše zakreslila a zapsala 



obr. 1 Hledáme stejné tvary obr. 2 Přiřazujeme stejné tvary 



obr. 5 Třídění skupin podle druhu obr. 6 Třídění obrázků podle geometrických tvarů (barvy) 



obr. 9, 10 Krychlové stavby – skládání domečků 



Plody stromů
Cíl pro dítě:

Označit číslicí nebo číslem počet
Porovnávat délku
Porovnávat tvar

Instrukce pro dítě:

1. Zahraj si s kamarádem hru „Komu dříve rozkvete strom“ – házej střídavě kostkou ve 
dvojici a poskládej na strom stejný počet květů jako je počet teček na kostce (obr. 1, 2) 

2. Vyrob z papíru květy a ozdob větvičku, počítej počet květů na větvičce (obr. 3, 4) 

3. Opiš číslici podle vzoru, znázorni číslici puntíky a čárkami na pracovním listě (obr. 5) 

4. Tvoř z plastelíny a větviček dle fantazie, u větviček porovnávej délku (obr. 6, 7) 

5. Přiřazuj přírodniny k obrázkům dle tvaru (obr. 8, 9) 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Kostky s čísly nebo tečkami

2. Papírové květy

3. Hrací plocha STROM

4. Krepový papír

5. Větvičky

6. Pracovní list

7. Plastelína

8. Přírodniny

9. Obrázky přírodnin



Obr. 1, 2 Zahraj si s kamarádem hru „Komu dříve rozkvete strom“ – házej střídavě kostkou ve dvojici a poskládej na strom 
stejný počet květů jako je počet teček na kostce 



obr. 3 Vyrob z papíru květy a ozdob větvičku, spočítej počet květů na větvičce 
obr. 4 Květy na větvičce 



obr. 5 Opiš číslici podle vzoru, znázorni číslici puntíky a čárkami 
na pracovním listě 

Obr. 6, 7 Tvoř z plastelíny a větviček dle fantazie, 
u větviček porovnávej délku 



Obr. 8,9 Přiřazuj přírodniny k obrázkům dle tvaru 





































Přírodovědné aktivity
• Dobrodružná cesta lesem s lesním pedagogem

• Ferda a jeho kamarádi

• Jak roste rostlina

• Květina z pet vršků

• Míchání barev

• Na zahrádce pod jabloní, motýlek tam včelku honí

• Odemykání jara – vývoj motýla z přírodnin

• Pokusy s vodou – rozvíjející se kytička

• Rozkvétající květina



Dobrodružná cesta lesem s lesním pedagogem

Cíl pro dítě:

• Seřadit tloušťku stromů pomocí provázku od nejmenšího po největší 

• (polytechnický cíl k instrukci č. 5) 

• Seřadit délku kmenů pomocí provázku od nejdelšího po nejkratší 

• (polytechnický cíl k instrukci č. 5) 

• Připravit ze sádry hmotu a odlít zvířecí stopu 

• (polytechnický cíl k instrukci č. 8) 

• Určit zvířecí stopu pomocí pracovního listu 

• (polytechnický cíl k instrukci č. 8) 



Instrukce pro dítě:
1. Najdi dárek lesu a představ se 
2. Udělej strom, ukaž, jak rostou jeho větve (hra na kácení stromů) 
3. Seznam se se psem Darem podle pokynů lesníka 
4. Zdolávej přírodní překážky a dávej pozor na kamarády kolem sebe (obr. 1) 
5. Poměř pomocí provázku tloušťku stromu a délku poražených kmenů, seřaď 
provázkem od nejmenšího po největší (obr. 2.1. – 2.3.) 
6. Jdi podél lana a zapamatuj si 7 věcí, které do lesa nepatří (obr. 3) 
7. Zjisti, k čemu slouží oplocenka 
8. Najdi a odlij zvířecí stopu, poznej stopu zvířete (obr. 4.1., 4.2.) Nejprve kolem stopy 
vytvořte papírové hrazení. Do mísy s vodou postupně přisypávej sádru, kterou pak nalij 
na stopu. Otisk vyjmi až po ztvrdnutí sádry (asi 10 minut). Můžete do ní vyrýt datum 
a místo nálezu. Porovnej odlité stopy zvířat s pracovním listem (obr. 5.1., 5.2.) 
9. Naslouchej ptačímu zpěvu 
10. Pozoruj lesníka při rozdělávání ohně v přírodě 
11. Opakuj zažitý rituál, říkanka „Pět lištiček“ 
12. Vytvořte dvojice pro společné opékání 
13. Dárky od lesníka (magnety s lesní tématikou, materiál pro výrobu sýkorníku s 
pracovním postupem (obr. 6) 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

Na realizaci polytechnických činností:
1. Provázek
2. Nůžky
3. Proužky z tvrdého papíru (asi 3 cm vysoké)
4. Kancelářské svorky či sešívačku
5. Sádra
6. Miska na míchání sádry
7. Voda
8. Klacík na míchání
9. Pracovní listy „stopy lesních kamarádů“
K zajištění akce:
1. Zajištění lesního pedagoga
2. Zajištění autobusu
3. Batohy s doporučeným obsahem
4. Vhodné oblečení a obutí do lesa
5. Lékárnička



obr.1 Zdolávání přírodních překážek 

obr. 2.1. Poměřování délky kmenu 
2.2. 



obr. 2.3. Poměřování šířky a délky kmenu 



obr. 3 Najdi, co do lesa nepatří                                                                        obr. 3.1. Odlévání zvířecích stop 





















Ferda a jeho kamarádi
Cíl pro dítě:

• Srovnat reálnou podobu hmyzu s ilustrací hmyzu z knihy Ferda 
mravenec Ondřeje Sekory

• Přiřadit k sobě dvojice obrázků stejného hmyzu 

Instrukce pro dítě: 

1. Najdi na každé kartě dvojici, která patří k sobě 

2. Pozorně si prohlédni fotografie pod obrázkem a zkus v obrázku 
nad fotografií najít jeho kresleného dvojníka 

3. Vezmi fix a spoj čarou dvojici, u které si myslíš, že patří k sobě 

4. Až budete hotovi, společně si karty prohlédneme a zhodnotíme, jestli se 
vám podařilo najít ty správné dvojice 



obr. 1 Zpěv písně “Tanec na louce“ obr. 2 Foto hmyzu z písně “Tanec na louce“ 



obr. 3 Foto didaktická pomůcka-hmyzí karty 



Jak roste rostlina
Cíl pro dítě:

• Seznámení se s vývojem rostliny, rozvoj odpovědnosti 

Instrukce pro dítě: 

• Názorné předvedení pracovního postupu výsadby: 

• 1. Vezmi kelímek 

• 2. Nasyp do něj hrst hlíny 

• 3. Do levé ruky si vezmi sazenici a vlož kořínky do kelímku tak, aby byly volně 
rozprostřeny 

• 4. Pravou rukou přisypávej substrát ke kořenům do výše kořenového krčku 

• 5. Mírně přimáčkni substrát ke kořenům 

• 6. Rostlinu postav na tác na okno a zalij konvičkou s odstátou vodou 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Různé druhy semen
2. Zahradnický substrát
3. Květináče, truhlíky, krabičky od ztuženého tuku
4. Konvička s vodou
5. Sazenice afrických fialek na rozsazení
6. Jmenovky s názvy rostlin, které děti předem vyrobily

obr. 1 Výběr semínek obr. 2 
Výroba jmenovek do květináčů 



obr. 3 Sázení rostliny obr. 4 Zasazené květiny 



Květina z pet vršků

Cíl pro dítě:

Rozvoj prostorového cítění- dodržení barevnosti 

Instrukce pro dítě: 

1. Vyberte si obrázek květiny, kterou poskládáte z vršků PET lahví 

2. Obrázek umístěte tak, abyste na něj s kamarádek dobře viděli 

3. V krabici jsou vršky od PET láhví, vyberte barvy podle barevnosti vybrané rostliny 

4. S kamarádem se domluvte na společné práci – kde bude květina, jak bude veliká, počet 
květin 

5. Na koberci v CA (centrum aktivit) „Kostky“ máte připraveny dva archy papíru, na jednom 
jsou předkresleny tulipány a druhý je prázdný-zde si sami můžete připravit nákres květiny 
podle vaší volby 

6. Dodržujte barevnost a tvar květiny, kterou budete skládat 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Obrázky květin
2. Živé květiny
3. Cibulky a semínka květin
4. Obrázky s počasím



Malí zahradníčci

Cíl pro dítě:

• Seřadit pomůcky pro zasazení kytiček podle postupného použití při sázení 

• Správně zasadit kytičku 

Instrukce pro dítě: 

1. Vyber, co potřebuje zahradník k sázení kytky a seřaď nářadí postupně podle 
použití při sázení (květináč, hlínu, lopatku, kytičku, konvičku s vodou) 

2. Zasaď správně kytičku do květináče 

- zasadit kořeny do zeminy 

- přihrnout zeminu 

- zalít kytičku 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Květináčky
2. Hlína
3. Lopatky
4. Sazenice květin
5. Konvičky s vodou

obr. 1 Motivace s hlínou obr. 2 Co udělat s kytičkou 



obr. 3 Přesazování kytiček obr. 4 Kytička je přesazená 



Míchání barev

Cíl pro dítě:

Uvědomit si, že smícháním dvou různých barev vznikne barva třetí

Instrukce pro dítě: 

• 1. Vezmi si tři kelímky 

• 2. Do prvního nalij žlutou barvu, do druhého kelímku nedávej nic a do třetího 
nalij barvu modrou 

• 3. První a poslední kelímek spoj s prostředním kelímkem pomocí ubrousku, 
který do nich namoč vždy jenom jeden konec 

• 4. Druhý konec ohni a vlož do prostředního kelímku 

• 5. A teď už budeme jenom pozorovat, co se bude dít (obr. 1, 2) 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. 3 kelímky, skleničky nebo misky
2. Modré a žluté potravinářské barvivo rozmíchané ve vodě (popřípadě další 
barvy)
3. Kuchyňská utěrka (jde použít i gáza, papírový kapesníček, savý papír apod.)

obr. 1 Pozorování smíchávání dvou různých barev                                     
obr. 2 Výsledek míchání barev v prostřední misce 



Na zahrádce pod jabloní, motýlek tam včelku honí

Cíl pro dítě:

• Seznámit děti s včelkou, co všechno má na práci a čím je pro nás důležitá 

Instrukce pro dítě: 

1. Vyber si, z čeho úl postavíš (PET víčka, stavebnice Lego, Seva, Cheva) 

2. Postav pro včelku úl

Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. obrázky různých Úlú

2. PET víčka 

3. stavebnice Lego 

4. stavebnice Seva

5. stavebnice Cheva



Na závěr jsme si s dětmi postavili společně velký úl z kartonů 



Pracovní list: 
1. Voňavé pexeso

2. Pracovní list - Let včelky (koordinace ruky
a oka, vést tužku po vyznačené cestě) 



Odemykání jara – vývoj motýla z přírodnin

Cíl pro dítě:

• Vývojová stádia motýla - vytvořit reálné obrazy jednotlivých vývojových stádií motýla 
z přírodnin dle vlastní fantazie, seřadit je dle posloupnosti a přiřadit číslice, pracovat 
podle instrukcí, samostatně myslet a přemýšlet nad řešením úkolu 

Instrukce pro dítě: 

Vývojové fáze motýla 

1. Podle obrázků si vyrob vlastní objekty jednotlivých stádií motýla – vajíčka, kuklu, 
housenku a motýlka - z přírodnin podle vlastní fantazie 

2. Vlep jednotlivé hotové výrobky do označených políček na papírový kulatý tácek 

3. Dle potřeby použij také barvičky (např. pro nabarvení těstovin, luštěnin apod.), 
dokresli fixem detaily 

4. Označ přiloženými číslicemi, jak jdou jednotlivá stádia po sobě – vlep číslice 1 - 4 
správně do políček (Obr. 1) 



Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Obrázky vývojových stádií motýla 
2. Ukázková práce učitelky z přírodnin 
3. Přírodniny – klacíčky, tráva, listy, plody stromu, těstoviny, 
luštěniny… 
4. Temperové barvy, fixy 
5. Lepidlo 
6. Číslice 1-4 na vlepení 



obr. 1 Hotové výrobky dětí – jednotlivé vývojové fáze motýla 



Pokusy s vodou – rozvíjející se kytička

Cíl pro dítě:

• Pochopit vzlínavost vody (přirovnání – u rostlin od kořene do celé rostliny), 
pozorování, objevování 

• Stříhání předkresleného tvaru po čáře 

Instrukce pro dítě: 

1. Vyber si barevný papír podle toho, jakou chceš mít květinku 

2. Nakresli si tužkou obrys květu bez stonku 

3. Květ si vystřihni (bezpečnost, úklid nůžek, zbytků papíru) 

4. Opatrně přelož okvětní lístky do středu květiny, „Nerýhuj!“ 

5. Složenou květinu polož do připravené mísy s vodou a pozoruj, jestli rozkvete 
(obr. 1) 



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Barevný papír
2. Tužka
3. Nůžky
4. Mísa s vodou

obr. 1 Skládání a pozorování rozvíjejících se květin 



Rozkvétající květina

Cíl pro dítě:

• Vystřihnout předkreslenou květinu, dle slovního pokynu ji složit okvětní lístky a položit 
na vodní hladinu, pozorovat, co se bude dít a slovně to okomentovat 

Instrukce pro dítě: 

1. Po čáře si vystřihni květinu, kterou máš nakreslenou na obrázku (Obr. 1) 

2. Všechny 4 lístky slož do středu jako by lístky byly zavřené (Obr. 2) 

3. Takto složenou květinu polož na vodu a pozoruj, co se bude dít (Obr. 3 – 6) 

Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Květina nakreslena na savém papíru 

2. Nůžky 

3. Lavor s vodou 



Obr. 1 Děti vystřihávají předkreslené květiny z papíru

děti vystřiženým květinám z papíru dle slovního pokynu složily okvětní lístky 



Složené květiny děti položily na vodní hladinu a pozorují, co se bude dít 

Okvětní lístky květiny se začnou otevírat 

Rozkvetlé květiny 



Technické aktivity
• Bum, bum, bum – postavíme dům

• Co umí voda

• Doprava – auta z přírodního materiálu

• Když má svátek maminka, slaví celá rodinka

• Kominík a jeho žebřík

• Stavíme naše město

• Vesmírné výzkumy



Bum, bum, bum – postavíme dům

Cíl pro dítě:
• Zvládat jemnou motoriku 

• Bezpečně zacházet s ostrými bambusovými párátky 

• Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti 

• Instrukce pro dítě: 

• 1. Děti, teď si můžete zahrát na stavitele, postavte dům, jaký se vám líbí 

• 2. Dnes budeme stavět z hrášku a párátek 

• 3. Do jedné kuličky hrachu můžete napíchnout maximálně 3 párátka z různých stran, 
pokud napíchnete více párátek, hrášek se rozpůlí (názorná ukázka napichování hrášku) 

• 4. Buďte opatrní, špičky párátek jsou ostré, můžete zkusit ostrost prstem 

• 5. Začněte stavět váš dům 



Pomůcky, potřeby a zdroje: 

1. Přes noc namočený a cezený hrách 
2. Bambusová párátka s oboustranným hrotem 
3. Podložky 

Výstupy činnosti s popisem:

Děti napichovaly kuličky hrachu a tvořily plošné domy na podložce nebo domy 
ztvárnily prostorově ve 3D. 

Některé děti stavbu nabarvily temperovými barvami. 

Vznikly velmi pěkné a osobité výrobky.



Co umí voda
Cíl pro dítě:
•Povzbudit a rozvinout v dětech jejich přirozený zájem o přírodní vědy 
•Rozvíjet a užívat u dětí smysly 

Instrukce pro dítě: 
Voda, led, tání 
• 1. Poslouchejte zvuk a říkejte, co slyšíte, co by mohlo být v láhvi a v termosce 

Co plave ve vodě? 
• 1. Prohlédněte si připravené předměty a zkuste odhadnout, které z nich by mohly ve 

vodě plavat a které se do vody ponoří 

Vyplavání vajíčka 
• 1. Prohlédněte si vajíčko a nádobku s vodou 
• 2. Pozorujte, co se stane s vajíčkem, když ho ponořím do nádobky s vodou 
• 3. Pozorujte, co bude dělat vajíčko, když budu do nádobky s vodou sypat sůl 



Pomůcky, potřeby a zdroje: 
Větší nádoba, voda, led, Termoska, PET láhev, sklenička 
Korek, zavařovací sklenice, kleště, kladívko, dřívko, papír, kamínek, plastelína 
Nádobka s vodou, syrové vajíčko, sůl, lžíce 
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Zahřívání ledu v dlani Co plave ve vodě 

Reflexe dětí kresbou 





Doprava – auta z přírodního materiálu
Cíl pro dítě:

• Vyrobit auto z přírodních materiálů 

• Bezpečně zacházet s nářadím 

Instrukce pro dítě: 

1. Rozlož si všechny díly k sestavení auta a nářadí před sebe na stůl 
2. Vezmi si pilku a ze dřeva nařež malá kolečka 
3. Nachystej si kolečka, která představují kola auta, vezmi vrtačku a opatrně vyvrtej dírku nejprve do 
polínka a následně do dřevěného kolečka
4.   Hřebík přilož do předvrtané dírky v dřevěném kolečku a celé kolečko přilož k dírce vyvrtané v 
polínku, hřebík lehce přidržuj a zaklepej kladívkem 
5. Přichystej si lékařské špachtle 
6. Dvě špachtle přelom na polovinu (vytváříš sedátko) a hřebíčky přiklepej k polínku, dej je na místo 
předních sedaček, z dalších špachtlí vytvoř kabinu auta – špachtle hřebíky přiklepni jako podlahu a 
učitelka pomocí tavné pistole připevní boky nákladového prostoru
7. Vezmi si pilku a z korku nařež tři kolečka, dvě kolečka přilepíš k polínku na místo předních světel, 
třetí probiješ hřebíkem a lehce přiklepneš, ale nezabiješ celý do polínka, tak aby vznikl volant
8. Šípky přilepíš na místo blinkrů



Pomůcky, potřeby a zdroje:

1. Dřevěná polínka
2. Nařezaná dřevěná kolečka
3. Lékařské špachtličky
4. Vrtačka
5. Hřebíky
6. Kladívko
7. Pilka
8. Šípky
9. Korek





Když má svátek maminka, slaví celá rodinka
Cíl pro dítě:
•Přijmout úkol, postupovat podle pokynů
•Procvičovat a rozvíjet manuální zručnost při práci s nářadím

Instrukce pro dítě: 

Připrav pro maminku překvapení, dárek, pomoz jí: 

Sestav zmrzlinovač z tyčkové stavebnice se spojkami (Obr. 1 -4): 

1. Nakresli si barevný plánek s pastelkami stejné barvy, jako jsou tyčky sestavy 

2. Podle plánku sestav základní tvar, dodrž barvy a tvar 

3. Přesuneme se na koberec a spojíme části s kamarády k sobě 

4. Můžeme ještě zvětšit a přidat další části 

5. Zmrzlinovač postavíme na stoleček 

6. A můžeme ochutnávat 



Obr. 1 Vytvoření jednoduchého modelu u stolku dle předloženého nebo vlastního nákresu 

Obr. 2 Ukázka jednoho z nákresů



obr.3 Spojení jednotlivých částí do společného celku na koberci obr. 4 Konečná verze zmrzlinovače poskytuje 
spoustu možností pro rozvíjení hry 



Instrukce pro dítě: 

Umyj nádobí (Obr. 5)

Zhotov v dílničce věšáček na utěrky a podložky pod hrnky (Obr. 6 – 11):

1. V kuchyňce rozmyslete, kam věšáček zavěsit
2. Vyberte vhodný kousek dřeva- lišty
3. Změřte, jak bude dlouhý, aby se vešel na místo
4. Přesun do dílničky- uřežte lištu podle toho, co jste změřili
5. Vyberte háčky- zvolte vhodný počet, seřaďte na lištu, aby to hezky vypadalo
6. Přitlučte háčky kladívkem
7. Navlékněte okraje lišty na silonový vlasec na zavěšení (připravený- stačí jen navléknout) a 
pověste v kuchyňce

Podložky pod hrnky:
1. Vyber si z krabice kulaté tvary dřeva
2. Všimni si jaký má povrch (hrubý, nerovný)
3. Vezmi si smirkový papír a povrch osmirkuj, aby byl hladký
4. Poraď, jak může maminka v kuchyni využít, a vyzkoušej



obr. 5 Myjeme a utíráme nádobí, obr. 6 Úkol pro kluky - vybrat materiál … 
budeme potřebovat věšák s háčky na utěrky 



obr. 7 obr. 8 
… promyslet a vyměřit Pak už se usilovně pracuje v dílničce, řežeme pilkou … 



obr. 9 … zatloukáme háčky … obr. 10 … vzájemně si pomáháme 



obr. 11 Lištu s háčky zavěsíme 
v kuchyňce … a máme hotovo! 

obr. 12 Ostatní pomocníci ještě 
smirkovým papírem ohlazují 
dřevěná kolečka 

obr. 13 Slouží nám jako podložky 
pod hrnce a hrnečky 







Práce s papírem – muchlání, mačkání, střihání



Práce s papírem – střihání, lepení



• Zdroj: 
Metodický materiál vytvořený pro inspiraci a pomoc při 
rozvíjení polytechnické výchovy v MŠ v rámci projektu Spirála , 
vydalo KVIC Jičín, kolektiv učitelek z různých MŠ v ČR

• Portfolia a metodický materiál a práce dětí a učitelek MŠ 
Žabka, Brno-Žebětín


