
Zelená třída 

Téma: Den Země (13.4.-17.4. 2020) 

Náměty činností 

Co je Den Země (22.4.) - je dnes už tradiční oslavou naší planety Země, musíme se k ní 

chovat zodpovědně a ohleduplně, chráníme životní prostředí, uklízíme přírodu 

*Třídíme odpad do barevných kontejnerů – modrý (papír), zelený (sklo), žlutý (plast), 

oranžovo-černý (nápojové kartony) 

*Odpadky neházíme na zem, patří do koše, myslíme na rostlinky a zvířátka 

Báseň – Den Země 

Dnes je Den Země, oslavíme to pěkně. 

Sedneme si na zahradu a dáme si marmeládu.  

Den Země každý rok slavíme a přírodu uklízíme. 

Naši Zemi máme rádi, stejně jako naši kamarádi. 

Píseň – Travička zelená 

Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.  

Když si smyslím na ni sednu, když si smyslím na ni lehnu. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. 

Začne-li se zjara pučit, nechci já se doma mučit. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Hudebně pohybová hra – Přišlo jaro se sluníčkem  (taneček s maminkou, s tatínkem, se 

sourozencem) 

Přišlo jaro se sluníčkem (dvojice stojí naproti sobě) 

Zem otvírá zlatým klíčkem (sedneme si do vzporu dřepmo- na bobek a otvíráme zem) 

Všechno se raduje, zpívá a tancuje, jaro vítá (dvojice se drží za ruce a točí se dokola) 

Všechno se raduje, zpívá a tancuje, jaro vítá (dvojice se drží za ruce a točí se dokola a na 

slovo vítá se ukloní) 



Veselé cvičení  s maminkou, s tatínkem, se sourozencem 

Překážková dráha v pokojíčku –využijeme židle, švihadla, plyšáky, polštářky –prolézáme, 

přeskakujeme, plazíme se, skáčeme přes švihadlo, záleží na vaší fantazii, dle možností na 

zahrádce 

Tvoření – barevné kontejnery 

*Nakreslíme s dětmi  čtyři kontejnery a vybarvíme je modře, žlutě, zeleně, oranžovo-černě. 

Z reklamních letáčků vystřihujeme obrázky a třídíme je ke správným kontejnerům. Obrázky 

nalepíme. 

Činnosti dle možností na zahrádce 

*Pozorujeme rostlinky, stromy, keře, zvířátka, povídáme si o nich, ochraňujeme přírodu 

*Třídíme odpad do barevných kontejnerů 

 



 



 

 

 

 


