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Milé děti,  
určitě jste si v rámci Světového dne vody společně doma řekli, jak je voda 
důležitá také pro rostliny a to, aby z malých semínek vyrostly.  Dnes vám 

přinášíme „semínkové“ aktivitky a těšíme se, co vám doma vyroste.       

 

1. Zkoumej semínka  

Najděte doma různá semínka a zkoumejte je (jakou mají barvu, tvar, velikost, zda jsou 

měkké/tvrdé atd.). Povykládejte si, co z nich vyroste a jak se s danou rostlinou dále 

nakládá (např. fazole – k přípravě pokrmů, obilí – výroba mouky, pečivo, slunečnice – do 

pokrmů, pro ptactvo, vyroste krásná rostlina atd.) 

Můžete semínka i rostliny vyhledat na obrázcích, zavzpomínat, zda jste již nějakou 

konkrétní rostlinu pěstovali, koupili, popř. máte doma apod. 

2. Zasaď si semínka   

Zasaď si nějaké semínko. Nejprve ho můžeš nechat naklíčit v misce s namočenou vatou. 

Bude to několik dnů trvat, než ze semínka vyraší první kořínky, ale trpělivost se ti určitě 

vyplatí. Společně s rodiči si můžete jednotlivé fáze klíčení, sázení a růstu rostliny vyfotit. 

Budeš mít vlastní pomůcku, se kterou si kdykoliv zopakuješ postupný růst rostliny. 

Nezapomeň si zopakovat, co všechno semínko/rostlina potřebuje, aby rostla (nejen vodu, 

ale i světlo, zeminu). 

A protože se nám blíží jarní svátky Velikonoce, můžete si doma zasadit tzv. osení (obilí). 

Až vám vyroste, určitě si do něho vyrobíte krásné originální ozdoby. 

3. Tvoř ze semínek   

Různá semínka můžeš použít také k tvoření všelijakých obrázků, písmene „S“ (jako 

semínko), mandal apod. Semínka můžeš skládat jen na podložku nebo je nalepit na papír, 

kartón atd.   

O SEMÍNKU 

 

MÁM V RUCE MALÉ SEMÍNKO, 

TAK ZALIJI HO MALINKO. 

CO VYROSTE Z NĚJ? PTÁM SE, 

AŽ BUDE V PLNÉ KRÁSE. 

 

HLÍNA JE JEHO PEŘINKOU, 

TRVÁ TO CHVÍLI MALINKOU, 

NEŽ KOŘEN DO NÍ ZALEZE 

A NAVRCH STONEK VYLEZE… ☺ 
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4. Tvoř ze semínek – v kuchyni   

Zahrajte si doma společně na kuchaře ze semínkové říše a uvařte/upečte pokrmy 

z různých druhů semínek. Moc se těšíme nejen na vaše fotky, ale třeba i na vaše 

osvědčené recepty. 😊 

5. Počítej se semínky      

Semínka ti mohou také pomoci v procvičování počítání: 

• Udělej dvě náhodné hromádky semínek a zrakem urči, ve které hromádce je více 

semínek. Můžeš udělat i tři hromádky a zrakem určit, kde je semínek nejvíce a kde 

nejméně.  

• Udělej si dvě náhodné hromádky (doporučujeme s menším počtem semínek) a zjisti, 

ve které hromádce je více semínek. Tentokrát již nemusíš jen odhadovat, ale se 

semínky i manipulovat.  

• Rodiče ti pomohou – vyrobí kartičky, kde udělají puntíky daného počtu (např. 1–6), 

mohou napsat i číslice. Ty pak budeš na kartičky dávat semínka dle určeného počtu. 

A pokud máš doma například větší pinzetu nebo hůlky na jídlo, bude to o to 

zábavnější, když budeš semínka přemisťovat pomocí nich. (Stejně tak můžeš semínka 

přenášet na lžíci přes překážkovou dráhu. Na jejím konci budou umístěné kartičky 

k umístění semínek dle počtu.) 

6. Procvič si smysly se semínky: 

• Zkus semínka třídit podle hmatu. Udělej si směs z různých semínek, které dáš do 
neprůhledného sáčku nebo krabičky. Se zavřenýma očima pak budeš vytahovat 
semínka ze sáčku (krabice) a podle hmatu určovat, o které semínko jde.  

• Můžeš si také zahrát hmatové pexeso. Ze sáčku (krabice) vytáhneš vždy dvě stejná 
semínka.  

• A co hmatové hádanky? Podle hmatu budeš popisovat semínko (např. je kulaté, 
placaté, malé – čočka) a ostatní budou hádat, a samozřejmě si pak role vyměníte.  

• Semínka ti také pomohou procvičit sluch. Vyrob si tzv. sluchové pexeso. Z malých 
krabiček (papírových, umělohmotných – od Kinder Surprise) si vyrob vložením 
určitého množství a druhu semínek dvě stejná „chrastidla“, se kterými pak můžeš hrát 
pexeso podle sluchu (hledat dvojice, které stejně znějí).  

 

 

 
 
 
 
Milé děti, i my ve školce jsme zasadili pro každou třídu semínka, která na vás 
čekají. A co z nich vyroste? To je velké překvapení od našich „holek“ - Vílanky 

a Ježčertky.       
 

Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová 


