Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji
Pracovní listy k naučné stezce
Pracovní listy jsou sbírkou námětů a úkolů pro děti s cílem posílit jejich vztah k přírodě. Listy mohou sloužit
jak učitelům, tak veřejnosti.
Obtížnost listů je rozdělena podle věku s tím, že úkoly pro mladší děti mohou samostatně plnit i děti starší.

úroveň

mateřské školy

základní školy

téma
jaro

Vítání jara - otvírání studánek.
Na jaře kvetoucí rostliny.
Co do lesa nepatří - Sběr odpadků –
Jarní úklid

Jaro v listnatém lese a na suchých
stráních.
Na jaře kvetoucí rostliny.
Jaro na osluněných stráních a
vřesovištích.
Sběr odpadků – Jarní úklid – Třídění
odpadu

léto

Lesní dům – patra

Život u vody – prameniště Haltýř

Pozorování zvířat a stromů
(mravenec, ježek, sýkorka, borovice)

Vřesoviště

Hádanky

podzim

zima

Poznávání přírody smysly – čich, hmat,
zvuk, zrak
Pozorování změn v přírodě –
zbarvování listů
Sběr plodů stromů a semen
Podzimní korále
Podzimní zbarvení listí – otisky listů
Stopy zimního života
Stopy zvěře – pes a kočka
Kůra stromů - otisky
Nejčasněji kvetoucí dřeviny – líska,
vrby, bříza a rostliny - sněženky

Poznávání přírody smysly
Hra na slepého

Patrovitost lesa
Listy stromů
Poznávání přírody smysly

Stromy v zimě
Kůra stromů
Stopy zvěře
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JARO
Pracovní list pro mateřské školy
Vítání jara - otevírání studánek
S prvním slunečním paprskem začal tát sníh, oteplovat se vzduch. Další sluneční paprsky vytahovaly
ven ze zmrzlé země první zelené lístečky trávy a květinek.
Které nejdříve?
Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč
Zima už je pryč.
Ano, ve vzduchu už je cítit jaro. Jak voní jaro? Čím voní jaro? Jaro má velmi mnoho práce. Kromě
květinek paprskem zašimrá i zvířátka v pelíšku a všechen hmyz tahá z děr, kam se před zimou
schoval.
Přivítáme první jarní den:
Jaro, jaro, jaro už je tu,
jaro, jaro, jaro už je tu,
sníh se mění na sněženky,
slunce sype z peněženky
na zem tisíc zlatých dukátů.
Jaro, jaro, zima už je pryč,
jaro, jaro, zima už je pryč,
včela ťuká na poupata,
vlaštovička od hor chvátá,
v zobáčku nám nese petrklíč.
Děti, nezapomněli jsme na něco nebo na někoho? Vše, co před zimou usnulo, už se probudilo? Ano,
zapomněli jsme na studánky a potůčky (odchod do údolí Haltýře k prameništi):
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
tu nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

Jak budí maminka tebe?
Potichu, opatrně, aby ses nelekl, hned by pro tebe den začal nevesele a i my chceme veselé potůčky
a studánky.
Půjdeme do údolí Haltýře, kde se o potůčky a studánky postaráme:
I studánky chtějí být čisté
tak jako, děti, vy jste.
I jim se stýskalo po jaru.
Vždyť každá studánka v lese
na hladině nebe nese.
Kdyby jí nebylo,
o zem by se rozbilo.
U pramene báseň:
Kdo tě zamknul? Nepovímněkdo klíčem houslovým.
Pramen vyčistíme a studánce a stromům zazpíváme.
Otvírání jara – báseň
Ťuky, ťuky na vrátka,
řeklo jaro voňavé.
Otvíralo poupátka,
čmáralo si po trávě.
Čmáry, čmáry na zeleno,
na červeno, na žluto.
Všechno už je ustrojeno,
všechno už je obuto.
Cesta zpět. Během zpáteční cesty sbíráme s dětmi odpadky, dáváme pozor, aby se neporanily.
Nutná asistence dospělých.

Co do lesa nepatří?
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Pracovní list pro mateřské školy
„Lesní dům“
„Lesní dům“ si vytvoříme z větví a přírodnin nalezených v lese na sklep, přízemí a 1. patro.
Ve sklepě – v půdě žijí drobní živočichové – mravenci, brouci, žížala …
V přízemí žije ježek, zajíc, srnka, jelen …
V 1. patře – na stromech skáče veverka, létá sýkorka …

Pozorování mravenců
Mravenčí kupa, mraveniště je vybudováno z jehličí, stébel, stopek, suchého listí a větviček.
To vše není ledabyle naházeno na hromadu, ale uspořádáno v určitém řádu tak, aby vody po
povrchu kupy bez překážky stékala a nedostávala se dovnitř. Tu a tam jsou na povrchu velké
otvory, což jsou brány mraveniště. Do nich ústí cesty, protkávající bohatě okolí a oživené
nepřetržitým proudem mravenců spěchajících z kupy nebo se do ní vracejících. Lesní
mravenci jsou dnes zákonem chráněni, proto si je prohlédneme a ale mraveniště neničíme,
nerozhrabáváme. Mravenci jsou v našem lese velice prospěšní, neboť hubí množství
škodlivého hmyzu, který jinak způsobuje velké škody.
Ježek
Ježka můžeme v přírodě potkat kromě zimy celý rok, ale nejčastěji v letních a podzimních
měsících. Ježek je hmyzožravec. Rostlinnou potravu přijímá málokdy. V přírodě se živí
hmyzem, žížalami, šneky, vejci.
Sýkorka
Sýkorky jsou v lese doma, dovedou i lecjaký akrobatický kousek. Jsou to prostě čiperky,
drobné a půvabné, plné života. Čilost sýkorek je obdivuhodná. Jejich pohyby a reagování na
podněty z okolí překvapují svou rychlostí. Proto je potěšení je pozorovat. Ovšem pozorovat
je v lese není vůbec lehké, a to právě pro jejich pohyblivost. Než se pořádně podíváme, je už
malý všudybyl kdoví kde. Ale i když sýkorku nevidíme, můžeme se zaposlouchat do jejího
zpěvu. Volání sýkorky lze přetlumočit do lidské řeči ve větu: „Ty jsi pán, ty jsi pán“,
donekonečna opakovanou v lese.
Borovice
Borovice je stálezelený jehličnatý strom. Má světlé dřevo, její kůra je tmavohnědá, v mládí
hladká, ve stáří hluboko popraskaná. Modrozelené jehlice jsou často zkrouceny a na
výhonku jsou v párech. Zvláště dlouhé jehlice zůstávání na zdravém stromě viset 3-5 let.
Vajíčkovitě visící šišky se zdřevnatělými šupinami potřebují 2 roky k uzrání.

Hádanky:
Kdo se celý den nezastaví, od rána do noci stále jen pracuje, je to silák, skoro obr, který
zvedne břemeno mnohokrát těžší než je sám?
Na těle má bodlinky, jak korálky oči.
Když ho ale chytit chceš, v klubíčko se stočí.
Spodek těla žlutý, uprostřed s černou podélnou páskou, líce bílé.
Hádání jehličnatých stromů podle šišek. Poznej šišku smrku a borovice.

Poznávání přírody smysly – čich, hmat, zvuk, zrak
Hmatový test
Připravíme si různé kamínky, části kůry, větvičky, různé přírodniny apod. Zavážeme dětem
oči, sedí v kruhu a předmět si navzájem podávají. Nakonec jim ukážeme věci, které jsme
nasbírali a děti určují, které držely v ruce a které ne.
Čichový koktejl
Dětem se rozdají kelímky, do kterých mají nasbírat různé části rostlin, kůry, mechu a tak
podobně, aby to dalo co nejzvláštnější vůni. Po určité době se děti sejdou, své výtvory
představí, případně doprovodí slovně a nechají každému čichnout.
Hlasy přírody
Lehneme si v lese na zem, zavřeme oči a nasloucháme svému okolí. Vítr nás lehtá na čele,
listy se chvějí a padají na zem, potůček zurčí, nějaké zvíře haraší v listí, ptáci se ozývají. Kolik
rozličných hlasů přírody vlastně slyšíme? Kolik kdo slyšel hlasů, jaké?
Malování přírody přírodou
Každé dítě dostane čtvrtku a má za úkol nakreslit kousek přírody bez použití tradičních
prostředků. Musí si najít něco v přírodě, ale pouze přírodního, čím se dá malovat.
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Pracovní list pro mateřské školy
Pozorování změn v přírodě – zbarvování listů, sběr plodů stromů.
Sběr plodů a semen
Ukážeme dětem, jak jsou plody a semena uzpůsobeny k tomu, aby se dostaly co nejdále od
mateřského stromu. Javory, jasany a habry mají křidélka, lípy listeny. Jakmile zavane vítr,
krouží v povětří stovky semen na své pouti. A že kaštany, žaludy a bukvice nemají žádné
pomocné zařízení? Však také nespoléhají ani na vítr ani na vodu. Jejich přesun obstarají různí
živočichové, stejně jako u plodů bezu, jeřábu a šípku nebo hlohu.
Při zanesení do svých hnízd a nor spousty plodů cestou poztrácejí, na mnohé zásoby ukryté
v zemi zapomenou, dužnaté oplodí stráví a v trusu zůstanou životaschopná semínka. Všude
tam v příštím roce vyklíčí nové rostlinky.
Z plodů a semen můžeme s dětmi vytvořit „sušené korálky“ navlékané za syrova na režnou
nit. Hodí se k tomu plody jeřábu, šípku, trnky, hlohu aj. Ze sebraných a usušených šípků
můžeme vařit s dětmi chutný a zdravý čaj.

Podzimní zbarvení listí
Ještě před tím, než opadají stromy, stáhnou z listů zelené barvivo. Zelená barva listů zmizí a
objeví se jiné barvy nastřádané v listech během léta – oranžová, žlutá, hnědá… Listy začínají
zářit všemi barvami.
Nasbírejte na procházce různě zbarvené listy a zkuste jednotlivé barvy namíchat a vybarvit
tyto listy.
Namíchanými barvami natři rub nasbíraných listů a otiskni je na čistý papír.
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Pracovní list pro mateřské školy
ZIMA
Co si vybavíte, když se řekne zima?
Stopy zimního života
Už po pár metrech od městského mumraje objevíme hejna drobných ptáků i jednotlivé
tuláky. Přeletují od keře ke keři a pečlivě vyzobávají scvrklé plody, všude objevíme desítky
jejich stop. Nad polem spatříme kroužící káně, někde poblíž se zatřepetá poštolka. Pod
sněhem objevíme cestičky hrabošů. Při kraji lesa a kolem stohů prozradí svůj předchozí
pobyt srnčí a černá zvěř, bažanti a někdy i vzácnější koroptve. Stopařský ráj je kolem
krmelců.
Kdo najde více stop, kdo spatří více živočichů?
Ve sněhu jsou krásně vidět stopy. Obujte si pořádné boty a vydejte se tam, kde končí beton.
Najděte si nějakou pěknou stopu od psa, zajíce nebo od jiného zvířete a vydejte se po ní.
Kam vás dovede? Někdy jde ze stop vyčíst celé příběhy. Stáří stopy poznáte podle okrajů,
čím více jsou zborcené, tím je starší.

V čem se liší stopy psa a kočky?

Kůra stromů - otisky
Dvě děti napnou kus pevného papíru (např. silnější balící papír) přes kmen, třetí tře křídou
nebo uhlem na plocho přes papír. Tak získáme obtisk struktury kmene kůry. Při srovnání
různých obtisků můžeme srovnávat různé druhy stromů a můžeme zjišťovat podobnosti a
rozdíly. Sebrané rozmanité a barevně rozlišené obtisky se mohou sesazovat v koláže (krajiny)
a ve vzory (koberce) a dát tak dětem volný prostor k tvořivosti. Fantazie se podporuje,
pokusíme-li se ve směsici čar poznávat figury nebo tvary a k tomu vymýšlet povídky např.
„Skrytý obličej“ nebo „Kterému zvířeti patří tento ocas“ apod.

Pozorování konce zimy
Koncem zimy v březnu začínají sněženky a bledule prorážet sněhovou pokrývku. Vrby se
zkrášlují „kočičkami“, lískám se prodlužují jehnědy a ojedinělé včelky mátožně poletují před
úly. Občas opojně zavoní země a v závětří nesměle pobíhají skřivani. Pupeny stromů se
nalévají a sotva znatelně se prodlužují.
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Jaro v listnatém lese.
První jarní květiny jsou nám nejmilejší, protože spolehlivě zvěstují konec zimy. Některé z nich
vykvétají už v předjaří, ty nejranější už koncem zimy, někdy i v lednu či únoru. Teprve duben je však
typickým měsícem jarních bylin, jež rozkvétají v listnatých lesích, na osluněných stráních i vlhkých
loukách.
V lesích a hájích představují jarní květiny takzvané bylinné patro, které vykvétá nejdříve. Po něm v
rozkvétání následuje patro křovinné a nakonec kvetou a olisťují se stromy. Ale v té době už mnoho
jarních bylin pomalu končí svůj vegetační cyklus a tvoří semena. Některým dokonce odumírají
nadzemní části a vytvářejí se podzemní zásobní orgány.
Přiřaďte k jednotlivým obrázkům názvy jarních rostlin rostoucích v listnatém lese:
1 - sasanka pryskyřníková, 2 – plicník lékařský, 3 - jaterník podléška,
4 - dymnivka dutá, 5 - violka vonná, 6 - prvosenka jarní

A

B

C

D

E

F

Jaro na osluněných stráních a vřesovištích.
V jarním období kvetou na suchých osluněných stráních typické druhy rostlin jako:
1 – tařice skalní, 2 – trnka obecná, 3 - pryšec chvojka, 4 - křivatec český
Přiřaďte k jednotlivým obrázkům názvy jarních rostlin rostoucích na stráních a vřesovištích.
Která z těchto rostlin je chráněná?..................................................................................................

A

B

C

D

Jarní úklid
Během vycházky sbíráme odpadky, dáváme pozor, abychom se neporanili.
Jak třídíme odpad?
Přiřaďte správně druh odpadu podle barvy kontejneru.

SKLO

PAPÍR

PLAST
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Život u vody – prameniště Haltýř
V okolí prameniště Haltýř se zachovala mokřadní vegetace.
Přiřaďte k jednotlivým obrázkům názvy rostlin. Vyberte rostlinu, která neroste na podmáčených
stanovištích.
1 – divizna velkokvětá, 2 – devětsil lékařský, 3 – tužebník jilmový, 4 – blatouch bahenní

A

B

C

D

Které živočichy můžeme potkat u vody?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vřesoviště
Která rostlina je typická pro vřesoviště?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jaké rostliny můžeme najít na vřesovišti?
1 – máčka ladní, 2 – třezalka tečkovaná, 3 – vřes obecný, 4 – pavinec horský
Přiřaďte k jednotlivým obrázkům názvy rostlin.

A

B

C

D

Poznávání přírody smysly
Hra na slepého
Rozdělíme se do dvojic. Jeden ze dvojice chodí se
zavázanýma očima, druhý ho vede a ukazuje mu různé
zajímavosti, které si slepý může ohmatat nebo očichat.
Nesmí však spolu promluvit ani slovo. Vybereme si co
nejpestřejší a nejzajímavější prostředí. I obyčejné věci
nám však v roli slepého mohou poskytnout nový zážitek.
Asi po 15 minutách si vyměníme role. Je dobré si po
skončení hry popovídat o svých zážitcích. Kromě povídání
o zážitcích ze ztráty zraku se ptáme i na to, jak jsme se
cítili v roli slepého, jestli jsme důvěřovali svému průvodci
nebo jestli nám naopak lépe vyhovovala role průvodce.
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Patrovitost lesa
Velké rozdělení lesa a tím i životního prostoru živočichů a rostlin se dá provést podle výšky vzrůstu
společenství rostlin – stromy, keře, byliny.

STROMOVÉ PATRO

KEŘOVÉ PATRO
BYLINNÉ PATRO

Jaké stromy jste na naučné stezce viděli ve stromovém patru?

Jaké keře jste na naučné stezce viděli v keřovém patru?

Jaké rostliny jste na naučné stezce viděli v bylinném patru?

Který strom potlačuje růst bylinného patra?

Listy stromů
Napiš názvy listů stromů.

A

B

C

Kolik dalších tvarů listů jste našli?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kolik žlutě zbarvených listů jste našli?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jaké jehličnaté stromy na trase naučné stezky rostou?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Poznávání přírody smysly
Zkoumáme stromy pomocí našich smyslů – vidíme, saháme, cítíme a slyšíme stromy.
Takto můžeme dojmy o stromech zesílit:
•

Dotýkáme se a očicháváme kůru nebo list se zavřenýma očima.

•

Prohlížíme semena stromu, zkoumáme techniku jejich letu nebo jiného přenosu.

•

Obejmeme strom a důvěrně se s ním seznámíme.

•

Měříme jeho obvod, odhadujeme jeho délku a věk.

•

Ohledáme jeho rány a jizvy a snažíme se procítit jeho bolest.

•

Vymyslíme si jeho životní příběh.

•

Nasloucháme jemnému šelestění a lehkému šumění v jeho koruně a posloucháme jeho
„větrnou píseň“.
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Které stromy mají přes zimu suché listy na stromě?

Kolik poznáš stromů podle kůry?
(habr, buk, bříza, borovice, dub, javor klen)

A

B

C

D

E

F

Jaké jste našli v zimě na stromech plody?

Přiřaďte správně zvířecí stopy.

A

B

C

D

E

F

G
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Klíč k pracovním listům – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
úroveň

základní školy

téma
jaro

Na jaře kvetoucí rostliny v listnatém lese:
A-6, B-4,C-3, D-5, E-1, F-2
Jaro na osluněných stráních a vřesovištích:
A-3, B-1, C-2, D-4
Křivatec český patří mezi chráněné rostliny.
Sběr odpadků. – Jarní úklid – třídění odpadu:
Sklo – zelený kontejner, plast – žlutý kontejner, papír – modrý kontejner

léto

Život u vody – prameniště Haltýř:
A-2, B-1, C-4, D-3
Divizna velkokvětá roste na suchých stráních.
Které živočichy můžeme potkat u vody?
vážky, šídla, žáby, čolky, kachny, ledňáčka, užovku apod.
Která rostlina je typická pro vřesoviště?
vřesovec obecný
Vřesoviště:
A-3, B-1, C-4, D-2

podzim

zima

Jaké stromy jste na naučné stezce viděli ve stromovém patru?
např. dub, bříza, borovice, javor, lípa
Jaké keře jste na naučné stezce viděli v keřovém patru?
např. brslen, růže šípková, trnka
Jaké rostliny jste na naučné stezce viděli v bylinném patru?
např. ostřice, kopřiva, orsej, pitulník žlutý, jahodník, zvonek
Který strom potlačuje růst bylinného patra?
akát
Listy stromů
A – dub letní, B – javor mléč, C – lípa srdčitá
Které stromy mají přes zimu suché listy na stromě?
dub, habr
Kolik poznáš stromů podle kůry?
A - bříza, B – borovice, C – habr, D – dub, E – buk, F – javor klen
Přiřaďte správně zvířecí stopy.
A – divoké prase, B – bažant, C – pes, D – zajíc, E – vrabec, F – kočka, G - srna
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