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O semínku – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Zkoumej semínka  

• Diskuse, rozhovory: dítě projevuje zájem o informace související s jeho životem, získává 

informace z různých oblastí života (růst rostliny, původ potravin, zpracování rostlin apod.), 

uvědomuje si důležitost přírody pro jeho život 

• Práce s knihou, časopisem: dítě soustředěně poslouchá četbu, vyprávění, sleduje obrázky, 

vyhledá informace (obrázky), doptává se apod. 

2. Zasaď si semínka   

• Sázení: dítě zachází s předměty denní potřeby, postupuje podle instrukcí dospělého, ale 

také dokáže přijít se svým nápadem pro řešení dané situace (např. v čem bude semínko 

klíčit, popř. do čeho ho zasadí, kam ho umístíte, aby mělo dostatek světla apod.), po práci 

vše uklidí, místo uvede do pořádku (setře, zamete apod.) 

• Velikonoce: dítě získává poznatky o zvycích, tradicích (Velikonoce), podílí se na estetickém 

prostředí (výzdoba) 

 

3. Tvoř ze semínek   

• Tvořivost: dítě využívá tradiční i netradiční materiály, dokáže je kombinovat, projevuje 

fantazii a tvořivost v pracovních činnostech 

• Lepení, popř. dokreslování apod.: dítě si procvičuje jemnou motoriku. Udržuje své 

pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí 

• Prostorová orientace: dítě se orientuje v prostoru na ploše (výkresu) – nahoře, dole, 

vpravo, vlevo, pod, nad, vedle 

• Rozeznání hlásky „S“, písmene „S“: dítě rozpozná hlásku na začátku slova, vymýšlí slova 

začínající na danou hlásku („S“ nebo i jinou), dítě napodobí tvar písmene „S“, rozpozná ho 

napsané v textu. (Jen pokud jeví o tyto činnosti zájem.) 

4. Tvoř ze semínek – v kuchyni   

• Práce v kuchyni: dítě spolupracuje při společných činnostech v domácnostech, přichází se 

svými nápady, postupuje podle instrukcí dospělého 

• Smysly: dítě rozliší známé chutě, vůně i zápachy (např. sladké, slané, hořké, vůně koření a 

dalších pochutin) 

• Slovní zásoba: dítě si procvičuje slovní zásobu, rozšiřuje ji o nová slova spojená s prací 

v kuchyni (např. potraviny, slovesa – zvážit, vsypat, vlít, vmíchat apod.) 

• Více: https://www.youtube.com/watch?v=jS_ZHNNp2Cs (Pečeme spolu) 

5. Počítej se semínky      

• Náhodné hromádky: dítě posoudí početnost dvou/tří souborů (hromádek), zrakem 

odhadne, ve které hromádce je větší počet semínek, ve které nejvíce – nejméně 

• Vlastní řešení: dítě samo vymyslí způsob, jak zjistit, ve které hromádce je více semínek 

(např. řadí semínka do dvou řad pod sebe, tvoří dvojice, semínka spočítá apod.). Činnost je 

nutné přizpůsobit aktuálním možnostem dítěte. 

https://www.youtube.com/watch?v=jS_ZHNNp2Cs
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• Počítání semínek: dítě se orientuje v číselné řadě (1-10). Chápe, že číslovka označuje 

počet (např. 5–5 puntíků na kartičce – 5 semínek) 

6. Procvič si smysly se semínky: 

• Třídění podle hmatu: dítě hmatem rozpozná stejné předměty, třídí předměty podle daných 

kritérií (velikost, tvar), dítě udrží pozornost, soustředí se 

• Hmatové pexeso: dítě podle hmatu vyhledá dva stejné předměty (semínka), dítě udrží 

pozornost, soustředí se 

• Hmatová hádanka: dítě hmatem rozliší vlastnosti předmětu (např. velikost, tvar, strukturu), 

popíše je, udrží pozornost, soustředí se 

• Sluchové pexeso: dítě podle sluchu vyhledá dva stejné předměty (semínka), dítě udrží 

pozornost, soustředí se 

 

 
Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová 


