Polytechnická výchova – téma O Červené Karkulce s využitím
polytechnického mobiliáře na zahradě.
Polytechnický mobiliář, hrabaliště, proutěné chýše jsou spolufinancovány z projektu
Evropské unie OP Praha - pól růstu
Název projektu: Mateřská škola Čtyřlístek – Zahrada pro EVVO a polytechnické vzdělávání
Třída: Berušky
Věk: 5-6 let
Datum: 10. 10. 2022
Cíl: Rozvoj kooperativních dovedností, spolupráce, procvičování geometrických tvarů,
poznávání ročních období a barevného spektra
Pomůcky: Geometrické tvary z mobiliáře
Listy: dub, jírovec maďal, smrková větvička
Plody: žaludy, kaštany, šišky
Předměty, které souvisí s daným ročním obdobím. Např. rukavice, velikonoční vejce, jahody,
včela, tulipán, jablko…
Děti měly vyhledat na zahradě všechny přírodniny, které připomínají podzim barvou, tvarem
apod. Následně je měly umístit do předem připraveného barevného kruhu, který znázorňuje
roční období. Pro doplnění roztřídily připravené předměty do dalších ročních období, která
jsou barevně vyznačena na výsečích kruhu. Např. jaro – tulipán, vejce, zima - rukavice..
Pak se děti se rozdělily do tří skupin. Každá skupina si vybírala z mobiliáře geometrické tvary
podle zadání úkolu. První skupina měla za úkol vytvořit ohrádku pro stromy dubu ze čtverců a
tvary ozdobila žaludy a dubovými listy. Druhá skupina vytvořila ohrádku pro stromy jírovce
z kruhů, ozdobila ji kaštany a listy. Třetí skupina vytvořila ohrádku z trojúhelníků pro stromy
smrku, ozdobila je šiškami a větvičkami smrku.
Před školkou jsou i proutěné chýše, které se dají využít k mnoha hrám.
Děti si mohou v chýších zahrát pohybovou hru Na vlka a Karkulky, vlk honí Karkulky, které
běhají v prostoru kolem chýší, kdo se nestihne na signál schovat do chýše, toho vlk chytí a
stává se vlkem.
Součástí zahrady je i hrabaliště, které je rozděleno na několik menších částí, které jsou
vyplněné přírodninami, kamínky, kůrou i pískem. Slouží ke hrám s přírodninami nebo jako
senzorický chodník. V hrabališti jsou schované pomůcky jako v černém lese, jedno dítě provádí
druhé z dvojice hrabalištěm, drží se za obě ruce nebo má jedno z dětí zavázané oči. Společně
donesou předem určený počet přírodnin do barevných výsečí nebo na ozdobení tvarů
z mobiliáře. Deska s tvary z mobiliáře má jednotlivé výseče nabarvené tak, aby znázorňovaly
všechna roční období a měsíce roku. Hrabaliště je ohraničeno dřevěnými kůly, které

představují větší a menší stromy v lese, po kterých budou děti chodit ve dvojicích. Jedno dítě
vždy poskytuje druhému oporu.

