podzim
30–40
min.

2. DRUŽINA PLNÁ SEMÍNEK
21. 9. SÁZÍME STROMY PRO MÍR v praxi
 CÍL LEKCE: Objevit různorodost semínek. Porovnat jejich tvary, velikosti
i strategie šíření. Vyzkoušet si semínka zasadit a vypěstovat z nich sazenice.
 POMŮCKY: semínka (z venku i z kuchyně), papíry, tužky, (metr),
květináče, kelímky
 MÍSTO: okolí školy (kde jsou dostupná semínka stromů, keřů, bylin)
 ČAS: 30–40 min. (+ péče o semínka a semenáčky)

1. SBĚR SEMÍNEK
Vyrazte na jednu nebo raději více semínkových výprav. Nasbírejte nejrůznější semínka stromů, keřů,
bylin. Jde to i mezi domy a ve městech: najdete žaludy, bukvice, šišky se semínky, jeřabiny, chmýří,
šípek, hloh, semínka z bylin s háčky, které se vám zachytí na oblečení a další.

2. HROMADA SEMÍNEK
Nalezená semínka si nasypeme na jedno místo (stůl, látka na zemi, velký papír atd.) Můžeme
přidat i další (např. jablko, švestky, len, hrášek, fazole, slunečnici, dýňová semínka atd.). Společně
prozkoumáme, jak různé tvary, velikost, povrch i hmotnost semínka mají.

3. BADATELSKÉ OTÁZKY A POKUSY
Nad hromadou semínek bude děti jistě napadat mnoho zajímavých otázek. Pokud ne, můžete jim
pomoct (např. K čemu vlastně semínka jsou?, Proč jsou některá velká a jiná malá?, Jak cestují semínka
po světě?, Co je v semínku ukryto?, Proč má některá rostlina semínek a plodů tolik, jiná málo?).
Společně můžete hledat odpovědi, dokud to bude děti bavit. Mnoho dětí ocení objevování v praxi. Jak
daleko dolétnou různá semínka? Stačí si je položit na dlaň, fouknout (pokaždé přibližně stejně) a měřit,
které semínko se dostalo nejdál. Nebo vyzkoušejte, jak šišky chrání svá semínka. Otevřenou šišku
namočte ve vodě. Co se stane? A proč?

4. SEMÍNKOVÉ OBRAZY
Pokud mají děti tvořivou náladu, sestavíme si semínkové obrazy. Jde to na rovné zemi venku, když
nefouká, nebo uvnitř na papíru. Skupina či jednotlivci si poskládají svůj obrázek ze semínek, a pak
můžeme společně hádat, kdo co vytvořil.

5. SÁZENÍ SEMÍNEK
Jaké je to zasadit strom? A jaké to je vypěstovat si ze semínka vlastní sazenici? Ať si děti vyberou do
skupin svůj druh, připraví si kelímky či květináče, hlínu (můžete nabrat i venku na vhodném místě)
a zasadí raději několik semínek jednoho stromu. Pak nastává delší období čekání a péče. Hlínu je
třeba udržovat vlhkou a sledovat, zda vykoukne alespoň některé semínko. Pokud ano, je dobré nechat
semenáček vyrůst co nejvíce (co dovolí květináč, případně ho párkrát přesadit do většího), a pak najít
vhodné místo venku, kam ho lze zasadit. Určitě se bude hodit i tyčka jako opora mladého stromku.

TIPY Z PRAXE
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Připravte děti na to, že pravděpodobně ne všechna semínka se ujmou. Zároveň si domluvte předem, kam můžete
případně stromky vysadit.

