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Příroda je náš přítel! 

Ahoj, já jsem lesní skřítek     

Žiji v lese a moji kamarádi na různých místech v 

přírodě. Rád bych tě provedl přírodou a ukázal ti 

svá oblíbená místa. 

Víš proč se jmenuji Větvička? 

Zkus to uhádnout! 
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Učíme se poznávat různá místa v přírodě 

LES – do lesa se chodíme procházet, odpočinout si. Můžeme zde sbírat houby a 

různé lesní plody. My skřítci, co tu bydlíme si tu stavíme domečky z přírodnin a rádi 

hrajeme na schovávanou. Ale i tu se musíme chovat opatrně!  

Nejraději jsem 

v …? 
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Na co dáváme pozor v lese? 

V mraveništi  žijí mravenci. Kolem 

mraveniště chodíme opatrně a 

nebouráme ho, aby nás mravenci 

nepokousali. 

V lese NIKDY nesbíráme houby které neznáme!!!!  

Jak se jmenují naše dvě nejjedovatější houby? 

V lese se chováme tiše a neplašíme zvířata! 
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Učíme se poznávat různá místa v přírodě 

LOUKA – na louce roste hodně trávy, květů a bylinek. Je nejkrásnější  na začátku 

léta, kdy je celá rozkvetlá a voní. Ležet v trávě a pozorovat oblaka je krása! Můžeme 

tu pozorovat květiny nejrůznějších barev  a hmyz. Já miluji motýly. 

Rád chodím 

na…? 
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Na co dáváme pozor na louce? 

V trávě se může schovávat a 

vyhřívat na slunci had, který je 

jedovatý a jmenuje se  Zmije 

obecná.  

Když se vrátíme domů z procházky na louce, 

musíme se pečlivě podívat, zda jsem si nepřinesli 

KLÍŠTĚ? 

Krásné květy netrháme  a motýli  nelovíme!  
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Učíme se poznávat různá místa v přírodě 

ZAHRADA– je kousek přírody, kterou si tvoří lidé. Na zahradě pěstují ovoce a 

zeleninu, ale také tam odpočívají. Často na zahradě společně  dělají ohýnek a 

opékají  špekáčky. Děti mají na zahradě pískoviště a někdy i průlezky. 

K lidem 

chodím na…? 
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Na co dáváme pozor  v zahradě? 

Na stromech i pod střechou 

domů někdy můžeme najít vosí 

hnízdo. Co děláme, když kolem 

lítají vosy, které nás mohou 

popíchat? 

Když děláme ohýnek dáváme pozor, 

abychom se nepopálili, nebo nezaložili 

požár.  
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Učíme se poznávat různá místa v přírodě 

RYBNÍK – Je místo, kde žijí ryby pod vodou a vodní ptáci na hladině. Nejvíce se mi líbí 

v zimě, když zamrzne. Lidé se  tam chodí  klouzat a bruslit, když je led na jezeře dost 

silný a neproboří se pod nimi.  

V zimě se mi  

líbí u …? 
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Na co dáváme pozor  u rybníka v zimě? 

Když chceme bruslit, musíme se přesvědčit, že 

led je pevný a dost zamrzlý. 

Pokud se s někým proboří led a dostane 

se do ledové vody HNED VOLÁME 

ZÁCHRANÁŘE 112, 150. 

Co musí mít bruslař, aby se nezranil?   
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METODICKÝ LIST 

1. Učitel s žáky postupně prochází jednotlivé stránky se skřítkem Větvičkou, kterého si děti mohou vytisknout  a 

používat ho jako průvodce bezpečného pohybu v přírodě.  

 

2. Jednotlivé prostředí si žáci popíší. 

    Zkusí si vymezit kdo tam žije a co na daném  stanovišti roste.  

     

3. U jednotlivých prostředí si podrobně popíší základní nebezpečí a přesně si vymezí správné zásady chování v 

případě úrazu či zranění. 

    Toto téma mohou dle možností rozvinout (např. les – borůvka/vraní oko) 

 

4. V rámci vycházky do blízkého okolí vytvoří žáci z přírodnin  domeček pro skřítka Větvičku. Učitel vede děti k 

pozornému vnímání přírody a jemnému zacházení s ní. Domečky si mhou nafotit a vystavit ve třídě. 
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CITACE  (UVEDENÍ ZDROJŮ A PODKLADŮ) 
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Průřezové téma - Rozmanitost přírody 

Základní zásady pobytu v přírodě 

 

Vybarvi správnou barvou Muchomůrku červenou a Hřib pravý a potom je dokresli. 

 Do posledního okýnka namaluj Muchomůrku zelenou a Bedlu vysoko u. 
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