
ZÁŘÍ
je obdobím adaptace.  Děti si vytvářejí a osvojují společná pravidla k harmonickému soužití ve školce, zabydlují se v prostoru zázemí i zahrady 

a poznávají nové kamarády. V druhé polovině září se věnujeme tématům emocí.
Zároveň se měsícem zářím prolíná téma sklizně  a zpracováním zeleniny a ovoce ze zahrady. Společně dary zahrady poznáváme, sklízíme, 

zkoumáme a následně zpracováváme krájením, sušením, moštováním či vařením. Vyvrcholením našich vědomostí je společné vaření posilující 
zeleninové Michaelské polévky před soubojem s drakem.

ŘÍJEN
V tomto měsíci důkladně prozkoumáme svoje tělo. Porovnáme rozdíl mezi tělem lidským a tělem rostlin. Zjistíme kolik máme kostí, jak jsou 

dlouhá naše střeva, kde leží naše orgány a k čemu slouží. Vyzkoušíme si jakou mají kapacitu naše plíce a dozvíme se k čemu jsou dobré 
vitamíny a kde je najdeme. Dozvíme se jaké máme smysly a k čemu jsou dobré a v neposlední řadě se podíváme čím se člověk živí a jaké jsou 

naše svačiny a naším tělům přináší.

LISTOPAD
V listopadu si vyprávíme legendu o svatém Martinovi.  Sdílíme silný příběh o pomoci druhému člověku, hrajeme divadlo o činech Martina 
a čteme si příběhy milosrdenství. Připravujeme se na Martinskou slavnost - zpíváme písně o svatém Martinovi, vyrábíme lucerny, pečeme 

Martinské rohlíčky a učíme se společně podělit o něco. Listopadovým tématem je cyklus zahrady a počasí.

PROSINEC
Na začátku měsíce si užijeme adventní  spirálu, která nás vnese do příprav a ladění se na vánoční čas. Povíme si legendu o svatém Mikulášovi 

i svaté Lucii, poskládáme si papírovou hvězdu či  připravíme ozdoby na stromek i krmení ptáčkům. Společně si užijeme pečení cukroví či 
zdobení vonných pomerančů a možná i odlijeme svíčku na vánoční stůl. Už teď se těšíme, jak si zahrajeme Příběh o Marii.

LEDEN
V lednu nás navštíví tři králové z východu a hned poté se vrhneme na pozorování ptáků,  kteří zůstali v zimní krajině. Zjistíme kdo poletuje na 

naší zahradě, čím se živí, kde bydlí a jak zpívají. Dále budeme hledat a odlévat stopy zvířat a dozvíme se, co je potravinový řetězec. 

ÚNOR
Tématem měsícem jsou povolání a řemesla a příprava na Masopust . Zjistíme, kdo je to kovář, řezník, k čemu je cep, zda ještě kominík vymetá 

komíny nebo jak se pečou housky. 

BŘEZEN
Budeme slavit jarní slavnost, vyneseme Moranu  a dáme zimě sbohem. Březnovým tématem je vesmír a jeho nekonečné hlubiny, planety 

a hvězdy. Zároveň nás čeká velký úklid zahrady po zimě a příprava záhonů na jaro.

DUBEN
Slavíme návrat jara , klíčíme, zkoumáme a ochutnáváme různá semínka, vytváříme nové záhony, sázíme, zaléváme a pečujeme o naší zahradu. 

Hledáme a objevujeme hmyz i další živočichy na naší zahradě. Nezůstanou bez povšimnutí sviňky, stonožky, brouci, mravenci co se nám 
každoročně stěhují jurtou, motýli i včely. Budeme vytvářet hmyzí hotely a další legrace. V našem hledáčku budou i slepice ze zahrady, kozy 

v nedalekém okolí, či lišky a kuny co navštěvují naší zahradu když tam nejsme.

KVĚTEN
Květnem tentokrát proplujeme jako vodní kapka ve vodním cyklu. Budeme se zabývat vodou na zahradě i v krajině a seznámíme se s vodními 
živočichy jako jsou larvy komárů, znakoplavky, vodní  blechy či vážky. Zjistíme jak vodoměrky chodí po vodě nebo jaký domeček mají chrostíci 

a kdo bydlí na Haltýři.  Vodu budeme zkoumat, dělat pokusy, kouzlit i si s ní hrát. 

ČERVEN
Měsícem bylin nás provede babička Kytička, která zná každou bylinu, strom i keř a dobře ví, jak s jejich květy, plody či kořeny nejlépe naložit. 

Budeme sbírat, sušit, lisovat do herbářů i vyrábět vonné masti a tinktury. Potkáme se s mátou peprnou, pyšnou růží, hojivým jitrocelem či 
měsíčkem lékařským.
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