TÉMA TÝDNE 18. – 22. 5. 2020

Kompostujeme s žížalami
Výzva týdne: Vymysli poděkování žížalám – můžeš nakreslit žížalí obrázek, žížaly na něm pojmenovat
a nebo jim jako projev díků složit básničku ☺ Proč a za co je dobré žížalám poděkovat? To se dozvíš
během následujícího týdne.

Pondělí 18. 5. 2020
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

„Omalovánka kde se bere humus“
-

u omalovánky si děti zopakují informace o třídění
odpadu z minulých školek online + se zde dozvíme, co
vyhazujeme na kompost, což nám otevře tohle téma

-

jestliže si již děti nepamatují barvy popelnic na tříděný
odpad, jedna z Vašich procházek může vést kolem
popelnic, kde si opět připomenete, kam který odpad
patří a barvu příslušné popelnice
naleznete v příloze

-

„Ponožková žížala“

- Vyrobte si svoji domácí žížalu z ponožky!
Na tohoto plyšáčka Vám postačí materiály, které máte
doma a trocha trpělivosti k tomu

„Sesychání zeleninových zbytků“

2. POKUS
-

Na talířek umístěte pár slupek od zeleniny, pečiva
či ovocných zbytků
Talířek umístěte buď ven přede dveře, za okno či
na chladnější místo v bytě
Pozorujte, co se děje s kompostovatelným
odpadem – jestliže jej nezakryjeme igelitem, začne
sesychat namísto plesnivění

-

Děti mohou sesychání nafotit – každý den ve stejný
čas pořídit 1 fotografii talířku – vznikne tak časosběrná foto dokumentace sesychání

3. ÚKOL

„Co vidíš na fotografiích?“
-

-

Povídání nad obrázky (v případě, že máte vlastní
kompost, tak přímo nad kompostem):
Co je to kompost a co na něj patří a jak se ze zbytků
stane hlína?
Jaká je úloha žížal?
Co je to humus a co s ním můžeme udělat?

„Skládání ponožek“

4. MONTESSORI

- potom, co najdete tu správnou ponožku na výrobu žížaly,
můžete mamince pomoct složit si zpátky své ponožky
- děti mohou mamince se skládáním ponožek pomáhat
pravidelně

5. Básnička

Doporučený postup: 1) Omalovánka „Co je to kompost“, 2) Úkol: „Co vidíš na kompostu“ –
povídání nad fotografiemi/ opravdovým kompostem + zodpovězení základních otázek co je
kompost a humus, jakou úlohu mají žížaly, 3) Výroba ponožkové žížaly, 4) Montessori –
praktický život: skládání ponožky, 5) básnička
Kompostování a žížaly – proč je téma důležité
Téma následujícího týdne není pro školku zcela typické a lehké, ale dovoluji si ho zařadit pro
svoji důležitost a aktuálnost. Kompostování je proces, kdy vracíme do přírody zpět živiny a
díky žížalám a dalším půdním živočichům se z odpadu stává opět živná půda. Tu můžeme

použít na sázení zeleniny a přihnojování. Na místo spálení bio odpadu ve spalovně jej tak
znovu využijeme ve prospěch naší zahrádky či květin v květináči.
Nemáte na zahradě nebo doma kompost? Nezoufejte. V příloze dokumentu přikládám
brožurku od Nadace Veronika, kde je podrobný návod, jak si vyrobit domácí kompostér.
Naleznete tu i podrobné informace o samotném kompostování, domácích kompostérech a
žížalách.
Jestliže domácí kompostování není nic pro Vás, nevadí, chápeme ☺ Ve ŠkaTULce máme
domácí vermi kompostér, takže po návratu do školky děti uvidí kompostování v praxi ve
školce a na podzim zprovozníme i venkovní kompostování. Podobný vermi kompostér bude
součástí i MŠ Knoflík, takže se mohou těšit i „knoflíkové“ děti. Děti z MŠ U Bílého králíka
kompostování již znají z praxe.
Jestliže máte s dětmi možnost podívat se na opravdový kompost, vydejte se k němu tento
týden, a to i s kompostovatelnými zbytky – teoretické znalosti nebudou pro děti tolik
abstraktní.

Ukázka kompostéru, který je v MŠ ŠkaTULka

1. TVOŘENÍ
„Ponožková žížala“
Materiál: Ponožka (dětská či dospělá – liší se pak velikost žížaly, jednobarevná či pruhovaná),
vatu a kuchyňské gumičky, jestliže chceme vytvořit žížalu, nepotřebujeme chlupaté ohýbací
drátky použité na ilustrační fotografii, jako oči můžeme použít knoflíky či oboustrannou
izolepou nalepená očka z papíru.
Časová náročnost: 20 - 30 minut
Postup práce:
-

Ponožku vycpeme vatou a její konec (část u kotníku) zagumičkujeme
Další gumičky použijeme jako jednotlivé „kroužky“ – články žížaly
Na hotové tělo přilepíme oči, použít můžeme oči z papírnictví jako jemu tomu na
vzorovém obrázku, ale klidně i přišít malé knoflíky či pomocí oboustranné izolepy
přilepit oči z papíru/čtvrtky

Vzorový ponožkový výtvor je spíše červíkem než žížalou, „žížalího vzhledu“ docílíme četnějším
použitím gumiček a také tím, že nepoužijeme chlupatý drátek na tykadla. Obrázek živé žížaly
je dobré mít jako předlohu, ať děti ví, co přesně tvoří – už samotnou ponožku mohou vybírat
podle této fotografie opravdové žížaly.

3. ÚKOL
Dětem ukážeme následující dvě fotografie a pokládáme jim otázky, co na nich vidí? Nejdříve
se zaměříme na samotný obrázek zahradního kompostu. Pomohou nám otázky jako: Co vidíš
na obrázku? Viděl jsi někde něco podobného? Co myslíš, že je uvnitř dřevěného
kompostéru? K čemu myslíš, že je to určené, k čemu to slouží? Co si myslíš, že se stane se
zbytky zeleniny, ovoce a květin?
Dětem vysvětlíme roli žížal, které jednak tyto zbytky jí a zároveň prolézají kompostem, takže
v kompostu vnikají cestičky a kompost tak může dýchat (žížaly půdu kypří). Žížaly postupně
zbytky sní a přemění je v humus – zdravou půdu, která pak dodává sílu pěstovaným kytičkám
a zelenině (dětem to můžeme přirovnat k lidskému tělu a jedení vitamínů). Vyzdvihneme roli
žížal, které nám přeměňují odpad ve zdravou půdu.
Nad detailní fotografií s dětmi diskutujeme, co vidí za konkrétní zbytky.
Jestliže máme na zahradě či v okolí kompost, navštívíme ho a povídáme si přímo u něj.
Můžeme zapojit i další smysly jako čich. Ptáme se „Co cítíš? Voní nebo zapáchá kompost?“

Ukázka zahradního kompostéru

Detail, co na kompost patří

4. MONTESSORI
SKLÁDÁNÍ PONOŽEK
- tato pomůcka je zařazena mezi pomůckami z praktického života, děti ze ŠkaTULky ji znají
Materiál: tác/ kobereček či jinak vytyčená pracovní plocha, ponožky (ideální je spojit skládání
ponožek i s jejich párováním – děti tak hrají pexeso v praxi), košíček na složené ponožky
Přímý cíl: naučit se skládat ponožky
Nepřímý cíl: koordinace pohybů, rozvoj jemné motoriky, koncentrace, řád a pořádek
Bod zájmu: vidět jak stejným postupem vzniká stejná forma (tvar, uspořádání) ponožek
Věk: 3 roky a více
Kontrola chyby: ponožky nedrží tvar, nedrží pospolu
Postup: Najdeme dvě stejné ponožky. První ponožku narovnáme a položíme ji na pracovní
plochu (ideálně stoleček s koberečkem), na tuto ponožku přiložíme druhou ponožku z tohoto
páru tak, aby ji zcela kopírovala. Následně obě ponožky přehneme na půl, u dospělých

ponožek ještě jednou na půl. Palec jedné ruky drží vzniklý balíček ponožek a druhá ruka
přehrne kotníkovou gumu ponožek a tím zafixujeme složené ponožky k sobě. S dalším párem
postupujeme stejným způsobem. Po dokončení uklidíme vše na své místo.

5. BÁSNIČKA
Ukecaná žížala
Žížaličko, žížalo,
jakpak se Ti vstávalo?
Hlína byla ještě tvrdá,
nožky jsem si ubrousila.
Žížaličko milá, víš,
ty si pěkně vymýšlíš!
Kdepak by se nožky vzaly,
žádné nikdy u žížaly nespatříš!

- Básničku lze nacvičit jako rozhovor (např. s maminkou či sourozencem), kdy se střídá dotazující
(modrá) a žížala (růžová).

Přílohy:
Omalovánka Kompost – kde se bere humus?

Příručka Pozvěte si žížaly domů

Zdroje:
https://cz.pinterest.com/pin/486459197239974609/
https://www.4home.cz/plastia-vermikomposter-urbalive,-sl.kost/?gclid=EAIaIQobChMItL6GuNmw6QIVzLTtCh3R9A4gEAQYBiABEgJUjPD_BwE
https://pekne-bydleni.cz/kompost-zakladani-a-osetrovani/
https://www.drevostavitel.cz/clanek/jak-zalozit-kompost-a-spravne-kompostovat-/last
https://cz.pinterest.com/pin/70437471311139/
https://cz.pinterest.com/pin/83949980540883649/
https://www.hnojnizizaly.cz/informace/nase-zizaly-historie/3

