
Motivační pohádka: 

JAK SE STROMY A KEŘELOUČILY SE ZVÍŘÁTKY 
 

„Stromy a keře kolem louky připravují velikou slavnost, všichni jsou srdečně zváni!“ozývalo se ze všech stran. 
Krtek zrovna vylézal ze své krtci hromádky a rozhlížel se, odkud ty hlasy přicházejí. To stromy šustily svými listy 
a předávaly si tu zprávu mezi sebou. „Hm, veliká slavnost stromů a keřů. Co to asi bude. Nikdy jsem o tom 
neslyšel,“ říkal si krtek. 
V té chvíli cupital kolem ježek a volal na krtka: „Už jsi to slyšel? Stromy a keře pořádají velikou slavnost a všichni 
jsou zváni. Bude se podávat šípkový čaj a jeřabinová limonáda. Pojď, krtku, se mnou, zajdeme pro zajíce a 
myšku a půjdeme na slavnost společně. Ale pospěš si, krtku, ať nic nezmeškáme!“ po poháněl krtka ježek. „Co 
je to ta slavnost a proč ji stromy a keře pořádají?“ ptal se krtek ježka. 
Ježek si povzdychl a začal krtkovi vysvětlovat: „Při slavnosti se scházejí kamarádi, kteří se mají rádi. Slavnostně 
se obléknou a pak si povídají, zpívají a tančí. Každý přinese něco dobrého k jídlu, pije se čaj nebo limonáda,“ 
vysvětloval dál ježek krtkovi. „Slavnost se pořádá, když někdo slaví narozeniny nebo když někdo někam odjíždí 
a chce se rozloučit. No a stromy a keře se s námi chtějí na čas rozloučit. Budou se totiž ukládat k zimnímu 
spánku, z něj se probudí až na jaře. Tak teď už, krtku, nezdržuj a pojď!“ dodal netrpělivě ježek. 
Odpoledne se všechna zvířátka sešla u stromů a keřů. Vstupenkou na slavnost byl jeden barevný list. Stromy a 
keře se na slavnost oblékly do různobarevných šatů z listí. Některé stromy a keře byly žluté i zelené, jiné 
červené, hnědé a oranžové. A byly tu i stromy a keře, které měly všechny tyhle barvy dohromady. Všichni se 
vesele bavili, zpívali písničky a tančili. K tanci jim zpívali všichni ptáci z lesa, kteří měli v korunách stromů svá 
hnízda. Podával se šípkový čaj, jeřabinová limonáda a jedly se koláčky ze žaludů, oříšků a bukvic. Stromy 
pouštěly z větví své barevné listy, které postupně zakryly všechnu trávu. Všichni byli spokojení a usmívali se. 
„Tak nashledanou na jaře,“ loučila se zvířátka se stromy a keři, když slavnost skončila. 
Krtek šel se svými kamarády domů a večer si v postýlce říkal: „Tak stromy budou celou zimu spát. Už se těším, 
až mi na jaře zašustí novými, zelenými lístky. Dobrou zimní noc, stromy,“ šeptal si krtek, když pomalu usínal. 
 

 

PROCHÁZKA PO ZAHRADĚ, po parku, po lese 
děti se zastaví se u různých druhů listnatých a jehličnatých stromů, seznamují se se jménem stromu, společně si 
popíšou tvar listů, jehličí. Co vám připomíná? (srdíčko, lidskou ruku, pilku, krátkou nebo dlouhou jehlu...).  
Upevnění názvů stromů pomocí říkadel:  
 Dub, dub, dub, spadl z něj žalud (děti si podupávají);  
 
 Řízy, řízy, řízy u bílé břízy (list podobný pilce); 
  
  Javorový list, umím z něho číst;  
 
 Kaštane, kaštane, ruka ti tak zůstane (tvar lidské ruky);  
 
 Smrku, smrku, smrku, nebolí tě v krku?;  
  
 Borovice, borovice, jehliček má na tisíce.  
 
Při odchodu od stromu děti strom pohladí a pozdraví jej: Ahoj, milý kaštane... Děti pozorují tvar kmenů, sahají si 
na jejich kůru, zkoušejí doskočit k vyšším větvím (použití slov silné, slabé), pozorují tvar koruny stromu, hledají 
odkryté kořeny (pojmy kořen, kmen, větve, koruna), napodobují stromy (stoj, chodidla vrostlá do země, ruce 
vzpažené nad hlavou, velká, malá koruna). Pozorují rozdíl mezi keřem a stromem. Sbírají listy ze země. Po návratu 
z procházky můžeme z listů vyrábět postavičky , zvířátka,… 



 
 

 

POZNÁVÁME PŘÍRODU HMATEM 

 Do krabičky nebo pytlíku umístíme přírodniny, které dítě zná. Dítě se je snaží po hmatu poznat a 

 pojmenovat. 

  Do nádoby mezi bukvice, žaludy a šípky zamícháme několik kaštanů, děti je zkouší se zavázanýma očima 
hmatem najít. 
 

POZNÁVÁME PŘÍRODU SLUCHEM 

 Podzimní zvuky. Děti zkouší, jaké zvuky dělá příroda – šustění listí, sypání písku, trhání trávy, ťukání 

do stromu… Předvádíme si je a zkoušíme nové. 
 

SKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ z kaštanů, žaludů, šípků,… 

 

 

 

 

 

 



Na obrázku jsou listy z 3 druhů stromů – z javoru, dubu a kaštanu. Zkus přiřadit k listům správné plody. Zkus tyto 

stromy najít i v přírodě. 

 

 

  

 

 



Obtáhni tečky a lístečky vybarvi. 

 

 

 

 



Obtáhni cestu, kudy padal lísteček. 

 

 



 

Spoj jablíčka se  správným stromem a celý obrázek vybarvi.

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



Obtáhni cestu, kudy spadne žalud a obrázek vybarvi.



Pomoc veverce najít cestu k žaludu. Cestu si projeď nejprve prstem až potom pastelkou.

 


