
„ZAHRADA JAKO 

ODPOVĚĎ“ 

      

 



PROJEKT: Zahrada jako odpověď 

 

ZAMĚŘENÍ: Polytechnická a environmentální  vzdělávací činnost se zaměřením na 

oblast pro předškolní výchovu a vzdělávání všech dětí mateřské školy. Projekt byl 

zpracován pro učitelky všech tříd. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVACE: 

Skřítek „Zahradníček“ vytvořil pro draka „Mraka“ nádhernou zahradu, aby se dráček 

naučil chápat svět a všechny jeho krásy. V zahradě má mnoho věcí na poznávání a vše 

se chce dozvědět jako děti, které mu se vším budou pomáhat. Ale všude jsou pravidla, 

která se musí dodržovat a tomu se dráček musí naučit.  

 

SKŘÍTEK ZAHRADNÍČEK je průvodce v politechnicko-enviromentální zahradě, kde 

bude dávat skřítek dráčkovi a dětem úkoly, které budou dětem napomáhat 

v poznávání našeho světa po celý rok.   

 

DRÁČEK MRÁČEK je jako děti „neználek“ a potřebuje pomoct v rozvíjení svých znalostí 

a vědomostí kterých do teď nabyly, proto se jim budeme přes dráčka a se skřítkovou 

pomocí všechny technické záhady a přírodní úkazy přiblížit a co nejlépe vysvětlit 

prožitkovou/zážitkovou výukou v naší zahradě. 

 

 

 

  



 

 

 

SKŘÍTEK ZAHRADNÍČEK A DRÁČEK MRÁČEK  



CÍL PROJEKTU „ZAHRADA JAKO ODPOVĚĎ“ 

Škola vychází ze Školního vzdělávacího programu „Radost a smích po celý rok“ a jeho 

integrovaných bloků, které jsou dále rozděleny do dalších podtémat. Škola se soustředí na 

komplexní rozvoj dítěte.  Cílem projektu je rozšířit znalosti o řešení polytechnických 

problémů a environmentálních pojmů založené na přímých znalostech a prožitcích dětí. Pro 

přiblížení polytechniky budou děti seznamovány s praktickým i teoretickým využitím různých 

nástrojů a technik. Při získávání znalostí a vztahu k přírodě jako takové budou zařazeny 

zážitkové a účelné využití pokusů. Tímto chceme dosáhnout nejbližšího přiblížení ke všem 

vytyčeným cílům. 

CÍLE (vybrané z RVP PV) 

Z POHLEDU NA PRACOVNÍ VÝCHOVU: 

-získat základní a praktické dovednosti a návyky při práci s různými materiály  

- poznat vybrané materiály  

-osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace, 

plánování práce  

-vytvářet si pozitivní vztah k práci 

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (rozšiřuje cíle)  

-poznat vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, naučit se volit a používat při práci vhodné 

nástroje, nářadí a pomůcky, osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život  

- osvojit si základy organizace, plánování práce a technologie kázně  

- vytvářet si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí  

-získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce 

- poznávat a učit se používat nová multimédia  

 

Pracovní činnosti se prolínají do všech oblastí RVP PV, a to v různých formách. 

Z těchto oblastí vyplívají i rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání: 

- rozvíjení dítěte a jeho schopností učení  

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí  

- osvojování si základních hodnot o světě a přírodě 

 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

- zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky  

- rozvoj a užívání všech smyslů 

 

 

 

 

 



Vzdělávací nabídka: 

- manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a 

materiály  

- konstrukční činnosti  

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 

úklidu a úpravy prostředí  

 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

Jazyk a řeč 

- rozvoj komunikativních dovedností  

Vzdělávací nabídka  

- komentování zážitků a aktivit z pracovních činností  

- rozvoj tvořivosti při řešení problémů  

- posilování přirozených poznávacích pocitů  

 

Sebepojetí, city a vůle 

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě a okolí  

- rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání  

Vzdělávací nabídka  

- činnosti zajišťující radostné prožitky  

- estetické a tvůrčí aktivity 

 

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)  

- rozvoj kooperativních dovedností  

Vzdělávací nabídka 

- společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 

Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní)  

- rozvoj estetického i společenského vkusu  

Vzdělávací nabídka  

- společné hry a skupinové aktivity  

- estetické vnímání  

- situační hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí  

 

Dítě a svět (oblast environmentální)  

-osvojení si pravidel zdravého prostředí  

Vzdělávací nabídka 

- seznamování s přírodninami  

-péče o životní prostře 

 

 



POLYTECHNIKÁ  A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Z HLEDISKA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 

 

- práce s různým materiálem (používá se papír, textil, modelovací hmoty, přírodniny, kovy, 

folie, drátky a plasty)  

- práce montážní a demontážní (práce montážní a demontážní jsou prostorem nejen pro 

rozvoj tvořivosti, ale i technické představivosti) 

- sebeobslužné práce a úklidové práce (děti se učí pečovat nejen o sebe, ale i o své 

prostředí) 

- vycházky s pracovně orientačním zaměřením (děti sbírají plodiny a přírodniny)  

- hravé činnosti (hry konstruktivní, tvořivé, situační, při hrách jsou téměř vždy vytvářeny 

situace, kdy děti musí reagovat jako v běžném životě)  

- práce s přírodninami   

- pokusy  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 

Kompetence k učení  

• dítě klade otázky, a odpovídá na ně 

• dítě získané zkušenosti uplatňuje v dalších činnostech 

• dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí 

Kompetence k řešení problémů 

• dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti 

• dítě se nebojí chybovat, hledá nová řešení 

• dítě postupuje cestou pokusu a omylu 

Kompetence komunikativní 

• dítě je schopné dohodnout se na společném řešení a postupu 

• dítě samostatné formuluje svoje myšlenky 

• dítě dovede využít informace, se kterými se běžně setkává 

Kompetence sociální a personální 

• dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích 

• nese zodpovědnost za své rozhodnutí 

Kompetence činnostní a občanské 

• dítě si váží práce druhých lidí 

• dítě odhaduje rizika svých nápadů 

• dítě se učí plánovat svoje činnosti a hry 

• dítě rozpoznává svoje slabší a silnější stránky 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Dítě a jeho tělo  

• Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů  

• Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku  

• Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony  

• Rozlišovat, co prospívá zdraví, co mu škodí, chovat se tak aby ni neohrožovalo  zdraví  

 

Dítě a jeho psychika  

• Zvládat pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  

• Porozumět slyšenému 

• Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit o čem uvažuje a přemýšlí  

• Řešit problémy, úkoly, situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

• Nalézat nová alternativní řešení  

• Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  

• Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat jasné a zdůvodněné 

povinnosti  

 

Dítě a ten druhý  

• Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navozovat a udržovat přátelství  

• Uplatňovat individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat uzavírat 

kompromisy  

 

Dítě a společnost  

• Pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se zachovat  

• Začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky  

• Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho 

běžných proměn  

• Dodržovat pravidla her a jiných činností  

 

Dítě a svět  

• Osvojení si elementárních poznatků o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a praxi. 

• Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a využitelné pro další učení a praxi  

• Všímat si změn a dění v nejbližším okolí  

• Mít povědomí o významu životního prostředí, pro člověka uvědomovat si, že způsobem 

života ovlivňuje nejen sebe, ale vše ve svém okolí  

• Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

• porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

 



PROJEKT SE DĚLÍ NA 4 ČÁSTI  

V každé části děti znázorní obrázkem, jak vypadá zahrada v daném období.  

 

1. PODZIM   

 

Polytechnická a environmentální výchova se v tomto období zabývá proměnou zahrady na 

podzim. Seznámíme děti s prostředím zahrady, s herními prvky a jejich funkčností.  Budeme 

se zabývat přírodou kolem nás, vyrobit herbář rozpoznat živou a neživou přírodu. A za 

pomocí materiálu vytvořit drátkové stromy a lampičky. V tomto období se zaměříme na 

pokusy (přiblížíme si pohyb země a zkracování dne a prodlužování tmy). Děti nakreslí 

zahradu za toto období.  

 

2. ZIMA 

 

Polytechnická a environmentální výchova se zaměří na proměnu zahrady v zimě.  

Znázorníme co je pro zimu typické a zvlášť pro Vánoce.  Budeme se zde zabývat výrobou 

figurek do Betléma nebo vytvořením krmítka pro ptáky. Z hlediska environmentální výchovy 

se zaměříme na pozorování zimní krajiny, padání vloček a pokusu na rozpustnost, celkově se 

budeme snažit o hlubší znalosti při změně teplot a jejich důsledky. 

 

3. JARO  

 

V této části roku se zaměříme na proměnu zahrady na jaře. Z hlediska environmentální 

výchovy se zaměříme na sázení rostlin a sledování průběhu klíčení, doplnění herbáře o jarní 

květiny. U polytechnické výchovy se zaměříme na téma třídění odpadu a zdůrazníme, jak 

můžeme být prospěšný svému okolí. Vyzkoušíme si například výrobu popelnic na tříděný 

odpad a rakety, seznámíme se s technickými vymoženostmi našeho světa..  

 

4. LÉTO  

 

Na závěr školního roku se zaměříme na proměnu zahrady v létě. Z hlediska environmentální 

výchovy se zaměříme na dokončení herbáře o letní květiny a pokusy na téma voda a 

vyzdvihneme její nedocenitelný význam v celém světě (připomene si potřeby lidí, zvířat a 

rostlin z hlediska vody pro život). U polytechnické výchovy se zaměříme na téma doprava a 

výrobu dopravních prostředků (vytvoříme si dopravní hřiště, budeme poznávat pravidla 

provozu a upozorníme na bezpečnost při cestách o prázdninách) 

 

 

 

 



ZÁŘÍ  

 

 

Motivace:  

Dráček Mráček se dívá z okna třídy a vidí, jak se zahrada za 

prázdniny změnila. A vidí i skřítka Zahradníčka. Skřítek Zahradníček 

mu vysvětlí, jak bude zahrada vypadat a co všechno na zahradě bude, ale na oplátku 

chce, aby mu dráček nakreslil, jak si zahradu pamatuje před prázdninami a co se mu 

na zahradě nejvíc líbilo. A děti mají za úkol dráčkovi pomoci tím, že nakreslí, jak si 

pamatují zahradu MŠ a mohou jí také vyrobit. 

 

ÚKOL: 

− rozvoj jemné motoriky  

− vedeme děti soustředění k práci  

−  rozvoj estetického vnímání a cítění 

 

 

Nabízené činnosti: 

 malování zahrady různými výtvarnými technikami  

 vytvořit si svou MŠ i se zahradou  

 formou hry se seznámit s novou zahradou  

 

 

 

POMŮCKY:  

můžeme využít papírovou krabici, celofán, papír, barvy, pastelky, vodové barvy, 

obrázky nové zahrady  

 

CÍL: 

− seznámit se se změnou zahrady a s novým prostředím 

− osvojit si základy organizace 

− osvojit si jednoduché pracovní postupy a výtvarné techniky 

 

 

 

 

 

 



ŘÍJEN 

 

 

Motivace:  

Začíná opadávat listí ze stromů a Skřítek Zahradníček chtěl sbírat listy 

a dát si je do svého herbáře, ale zjistil, že ho ztratil a tak nemá kam 

listy založit. Dráček Mráček se nabídne, že společně s dětmi mu vytvoří 

nový herbář a pro rozveselení společně s dětmi vytvoří podzimní stromy.  

 

ÚKOLY: 

− rozvíjíme znalosti dětí o přírodninách a přibližujeme dětem názvy a jména 

rostlin a stromů   

− seznamuje děti s technikou drátkování 

 

 

Nabízené činnosti: 

 pomocí drátků vyrobit podzimní stromy  

 vyrobit větrníky  

 poznávání živé a neživé přírody pomocí hmatového koberce  

 vytvořit herbář z rostlin a listů  

 pokus na vítr ..  

 

 

POMŮCKY:  

drátky, kamínky, dřevo, korálky, papír, nůžky, přírodniny,  karton, lepidlo, rostliny a 

listy  nasbírané na vycházce 

 

 

CÍLE: 

− rozvoj a užívání všech smyslů 

− rozvoj pozitivního vztahu k sobě a k okolí 

− děti s přírodninami a rostlinami  

− zdokonalování v oblasti jemné motoriky  

− seznámení s technikou drátkování  

 

 

 

 



LISTOPAD 

 

 

Motivace:  

Den se krátí a noc je delší, skřítek Zahradníček se bojí tmy a Dráček 

Mráček se rozhodne, že s dětmi vyrobí ekologické světlo, aby mu svítilo 

na zahradě. Skřítek Zahradníček je moc rád, že mu dráček Mráček 

pomohl překonat strach ze tmy a nabídne Dráčkovi, aby byl spolu s ním 

na zahradě, kde mu vytvoří dračí hnízdo.  

 

ÚKOLY: 

− seznámení dětí s pracovním postupem na „dračí doupě“, ohýbání klacíků, 

mačkání listů 

− seznámení dětí s ekologickými pokusy  

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 vytvořit lampičky z brček  - navázat na časové pojmy  

 pokus stínohra  

 pokus ekologické světlo z citronu nebo kyselé okurky  

 vyrobit dračí hnízdo na zimní spánek  

 doplnit herbář o podzimní listy a jehličí  

 

 

 

POMŮCKY:  

obrázkový materiál na téma časové pojmy, práce s brčky, drátky, korálky, citrony, 

barevnými listy, jehličím 

 

 

CÍLE: 

− rozvoj jemné motoriky  

− rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti  

− vytvoření pozitivního smýšlení ke světelným pokusům a stínohrám 

− rozvoj kooperativních dovedností  

− seznámit děti se stromy, aby měli povědomí o názvech stromů a umět určit list 

a jehličí k danému stromu 



PROSINEC 

 

Motivace:  

Blíží se vánoční svátky, které chtějí Dráček se Skřítkem společně 

oslavit. Společně si zopakují vánoční zvyky a s dětmi vyrobí Adventní 

kalendář, aby mohli odpočítávat dny do Štědrého dne. K Vánocům 

také patří Betlém, který děti vytvoří pro Dráčka se Skřítkem a zazpívají si koledy u 

stromečku. 

 

ÚKOLY: 

− rozvoj trpělivosti, pozornosti při vysvětlování postupu 

− upevňování v dětech základ lidské postavy – výroba figurek do Betléma ze 

samo-tvrdnoucí hmoty 

 

 

Nabízené činnosti: 

 vytvořit figurky do betléma ze samo-tvrdnoucí hmoty  

 vytvořit alobalové hvězdy nebo kometu  

 vyprávění o Vánocích a vánočních zvycích  

 vytvořit adventní kalendář  

 

 

 

POMŮCKY:  

samo-tvrdnoucí hmota, alobal, látky, lepidlo 

 

 

CÍLE: 

− seznámit děti s Vánočními zvyky  

− rozvoj kooperativních dovedností 

− rozvoj estetického a společenského myšlení  

− získávání přiměřené dovednosti při práci s některými materiály  

− rozvíjení v dětech radost z podařeného díla  



 

LEDEN 

 

 

Motivace:  

Skřítek s Dráčkem vidí za oknem zasněženou krajinu a ptáčky, kterým 

někdo sebral krmítka.  A to musíme napravit! Vyrobíme nová a celou zimu jim 

budeme dávat zrníčka, tím budeme moci pozorovat ptactvo po zbytek zimy. 

 

ÚKOLY: 

− rozvoj jemné motoriky 

−  upevňování samostatnosti a pozornosti při práci se dřevem   

−  rozvoj bezpečného chování při manuální práci  

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 znázornit zimní zahradu dle polytechnické výchovy  

 pokus led x teplo  

 vyrobit krmítko pro ptáky 

 

 

 

 

POMŮCKY:  

polystyren, celofán, klovatina, papírová krabice, led, dřívka, hřebíky, lepidlo, zrníčka 

 

 

 

 

CÍLE: 

− rozvoj kooperativních dovedností   

−  zdokonalování v oblasti jemné motoriky  

  

  



ÚNOR 

 

 

Motivace:  

Zahrada je pokryta sněhovou peřinou, uděláme zahradu veselejší a 

postavíme sněhuláky. Třídu si vyzdobíme pomocí vloček, abychom 

měli sníh venku i uvnitř.  

 

ÚKOLY: 

− rozvoj tvořivosti a zručnosti při tvoření sněhuláků 

− uvědomění si práci s různým materiálem (papír, sníh, samo-tvrdnoucí hmota)  

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 výroba sněhuláků že samo tvrdnoucí hmoty a kelímků  

 pokus rozpustnosti v teplé a studené vodě – iglú z kostek cukru  

 pozorování přírody – vloček  

 výroba vloček z papíru  

 

 

 

POMŮCKY:  

kelímky, samo-tvrdnoucí hmota, misky na vodu, kostky cukru, papír, nůžky  

 

 

CÍLE: 

− seznámit děti se zimními radovánky 

− rozvoj kooperace dětí  

−  pochopení rozpustnosti ledu  

− rozvoj jemné motoriky  

− zdokonalení ve stříhání  

 

 

 

 

 

 



 

BŘEZEN 

 

Motivace:  

Skřítek s Dráčkem se po zimě rozkoukávají po jarní krajině a 

rozhodnou se, že by si mohli zasadit jarní kytičku/různé 

rostliny a sledovat za jak dlouho vykvete/vyroste.  

 

 

ÚKOLY: 

− rozvíjíme znalost dětí o přírodě  

− přibližujeme názvy jména rostlin, stromů a keřů  

− rozvoj úcty k přírodě   

 

 

Nabízené činnosti: 

 vytvořit jarní zahradu dle polytechnické výchovy  

 pozorování přírody, jak plynou mraky  

 pozorování jarní přírody  

 zasadit jarní květinu a pozorovat ji  

 doplnit herbář o jarní rostliny a přiradit cibulku nebo kořínek rostliny 

 

 

 

 

POMŮCKY:  

květináč, semínko květiny, krabice .. 

 

CÍLE: 

− seznámení dětí s jarními květinami   

− pokračování v herbáři  

−  pozorování přírody   

−  seznámení a rozvoj citu k rostlinám a péči o ně 

 

  



DUBEN 

 

Motivace:  

Skřítek s dráčkem se rozhodnou, že děti seznámí s Vesmírem. 

V tento měsíc si budeme podívat o Vesmíru, o planetách a 

společně si vyrobíme planety a raketu.  

 

Skřítek se zeptá dráčka, zda ví, jaké jsou barvy popelnic a 

k čemu slouží. Dráček Mráček to neví a Skřítek společně 

s dětmi vyrobí z kartonu popelnice. Společně si vysvětlí třídění odpadu.  

 

ÚKOLY: 

− upevňujeme a rozvíjíme soustředění, pozornost a zručnost 

−  seznámit děti s výrobou vlastní ekologické popelnice 

− prohloubit v dětech chránit přírodu a pomáhat životnímu prostředí 

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 výroba rakety   

 vyrobit vesmír a planety 

 vyrobit popelnice na tříděný odpad z kartonu  

 rozklad materiálu (slupky od brambor, plast, šroub, kapesník) 

 

 

 

POMŮCKY:  

karton, vodové a temperové barvy, nůžky, slupky od brambor, kapesníky, plast 

 

 

CÍLE: 

− rozvíjíme znalosti v oblasti vesmíru, výroba planet a rakety 

− upevňování schopnosti manipulovat s předměty různého druhu materiálu 

− provádět třídění odpadu 

  



KVĚTEN 

 

Motivace:  

Čeká nás „Den Země“ a společně si vyrobíme Zeměkouli a 

připomene si, proč slavíme „Den Země“. Dráček i Skřítek 

mají měsíc Květen moc rádi, protože květiny kvetou a voní. 

A proto si připraví pro děti květinový den, kde si ukážou 

květiny, budou si o nich povídat a vyrobí si je.  

 

ÚKOLY: 

− upevňujeme a rozvíjíme soustředění, pozornost a zručnost 

− seznámení s druhy květin  

− pozorování a pojmenování přírody kolem nás  

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 výroba květin z organzy  

 Den Země  - vyrobit zeměkouli  

 Květinový den - poznávání květin,  

 pokus  - obarvení květin  

 pozorování přírody kolem nás  

 

 

 

POMŮCKY:  

organza, čtvrtka, temperové barvy, skleničky, voda, bílé gerbery, barvy na vajíčka  

 

CÍLE: 

− rozvíjení znalostí získané s činností elementárních zkušeností ze světa techniky 

a vědy 

− rozvoj kooperativních dovedností  

− rozvoj jemné motoriky  

  



ČERVEN 

 

Motivace:  

Je Červen, a čekají nás prázdniny. Skřítek a Dráčkem se už moc těší, 

jak pojedou autobusem k moři. A čím pojedete Vy děti? Vyrobíme si společně 

dopravní prostředky, ať víme, kdo čím pojede. Musíme si před prázdninami zopakovat 

dopravní značky. A hurá na prázdniny!  

 

ÚKOLY: 

− upevňujeme a rozvíjíme soustředění, pozornost a zručnost 

−  seznámit děti s dopravními značkami a dopravními prostředky  

− prohloubit v dětech chránit přírodu a pomáhat životnímu prostředí 

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 doplnit herbář o rostliny z letního období  

 vyrobit dopravní prostředky z odpadového materiálu a dopravní hřiště  

 pozorování toku vody, pokusy s vodou  

 

 

 

POMŮCKY:  

papír, rostliny, karton, vodové a temperové barvy, voda, sklenice  

 

 

CÍLE: 

− rozvíjení znalostí získané s činností elementárních zkušeností ze světa techniky 

a vědy 

− rozvoj kooperativních dovedností  

− rozvoj jemné motoriky  

− rozvíjíme znalosti v oblasti dopravy  

 

 


