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OVOCE 

Ovoce roste většinou na stromě. 

Bývá sladké a převážně 

šťavnaté. 

Dozrává většinou v létě. 

Sbírá se v létě a na podzim. 



MEZI OVOCE PATŘÍ : 



MEZI EXOTICKÉ OVOCE PATŘÍ : 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Orange-Fruit-Pieces.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kiwi_%28Actinidia_chinensis%29_1_Luc_Viatour.jpg


ZELENINA 

Zelenina roste většinou na záhonu. 

Má různou chuť. 

Dozrává na jaře, létě i na 

podzim. 

Sbírá se v průběhu celého roku 

kromě zimy. 



MEZI ZELENINU PATŘÍ : 

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=_PHDdjH18y78XM&tbnid=HQfur65FgFvctM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chicagonow.com%2Fcosmo-girl%2F2011%2F01%2Fhealthy-food-for-bones%2F&ei=v7NOUY6YH8G-PPGTgbAF&bvm=bv.44158598,d.ZWU&psig=AFQjCNFIr5OHvwUvnmliqZ_CXXYVNWiqXg&ust=1364198624377444


TŘÍDÍME OVOCE A ZELENINU 

OVOCE ZELENINA 
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NAKUPUJEME OVOCE A ZELENINU 

OVOCE ZELENINA 
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DIDAKTICKÉ HRY 

1. Jsem ovoce nebo zelenina – učitel dětem tiše sdělí název 

ovoce nebo zeleniny. Na smluvené znamení se děti rozdělí 

na ovoce a zeleninu a stoupnou si na připravený žlutý a 

zelený papír. Potom si řeknou,  co jsou a kontrolují zda se 

zařadily správně. 

   2. Hádej kdo jsem – žák si vybere obrázek ovoce nebo 

zeleniny a ostatní hádají a ptají se s pomocí učitele. 

Začínají vyloučením druhu a pak se ptají n a barvu, co se 

z něho vaří……. 

3. Poznám tě svými smysly– žáci  hmatem,čichem a 

chutí  bez opory zraku rozeznávají  známé druhy 

ovoce a zeleniny. 



METODICKÝ LIST 
1. Učitel postupně prochází jednotlivé stránky s dětmi a doprovází slovem.  

2. Snímek č. 2 

      Řekneme si co všechno roste na naší zahradě na stromech a vyvodíme tak, co je ovoce. Upozorníme děti, že je 

i ovoce, které na stromech neroste a vyjmenujeme je. 

3. Snímek č. 3 

      Postupně se otvírají obrázky a děti je pojmenovávají. Pokud se spletou jdou o obrázek zpět . 

4. Snímek č. 4 

      Učitel vysvětlí rozdíl mezi exotickým ovocem a ovocem pěstovaným u nás, společně si ho pojmenujeme. 

5. Snímek č. 5 

  Řekneme si jak a kde roste na zelenina (zahrada, pole) a charakterizujeme si ji. 

 6. Snímky č. 6 

  Postupně se otvírají obrázky a děti je pojmenovávají. Pokud se spletou jdou o obrázek zpět . 

7. Snímek č.7  

      Žáci samostatně pojmenují a správně zařadí obrázek. po kliknutí se obrázek pochybuje do správného pole 

jako kontrola. Při chybě se vracíme. 

8. Snímek č. 8 

 Žáci si postupně hrají na obchod a nakupují do správných košíků. 

9. Snímek č. 9 

 Žáci si zahrají  tři  didaktické hry a následně v Pracovní výchově mohou připravit jednoduché pokrmy z ovoce 

a zeleniny. 

 



CITACE  (UVEDENÍ ZDROJŮ A PODKLADŮ) 

 Ovocný strom -http://kvitnucezahrady.sk/blog/wp-content/uploads/appletree.jpg   

 Jablko - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Red_Apple.jpg 

 Hruška - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Alexander_Lucas_10.10.10.jpg

/370px-Alexander_Lucas_10.10.10.jpg 

 Třešně - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Cherry_Stella444.jpg 

 Švestka - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Ortenauer.JPG 

 Hroznové víno - http://www.foodphoto.cz/0847_2059-m.jpg 

 Rybíz - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Smorodina-vetka.jpg 

 Meruňka - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Apricots.jpg 

 Jahoda - http://pixabay.com/static/uploads/photo/2010/12/13/10/21/strawberry-

2687_640.jpg?i 

 Malina - http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/12/21/10/06/berry-71519_640.jpg? 

 Banán - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flickr_-_cyclonebill_-

_Banan_(2).jpg 

 Pomeranč - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Orange-Fruit-Pieces.jpg 

 Citrón - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Lemon-edit1.jpg 
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 Kiwi - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kiwi_(Actinidia_chinensis)_1_Luc_Viat

our.jpg 

 Mandarinka - http://pixabay.com/static/uploads/photo/2010/12/13/10/09/citrus-

2394_640.jpg?i 

 Záhon - http://www.magazinzahrada.cz/uploads/gallery/kam-s-uzitkovou-zahradou/9.jpg 

 Zelenina – http://www.cmis.cz/dum/ 
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