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Čtyři království 
 

 

 

Skřítkové jsou opět v ohrožení! Vysílají k nám čtyři své velvyslance, kteří se od nás budou učit o 

zemi, přírodě a hlavně o tom, jak všechnu tu krásu kolem nás zachránit! Potřebují však pomoc od 

dětí, protože jedině děti jim rozumí. Vydejme se společně za poznáním a porozuměním přírodních 

zákonitostí.  

Osvědčený celoroční projekt nabízí cykly výukových programů sestavených do čtyř témat: 

SLUNCE, VODA, VZDUCH, PŮDA. Projekt je doplněn výukovým programem na téma VÁNOCE. 

 

 



V našich výukových programech jsou využívány následující metody a formy práce: 

→ Dramatické hry, dramatická výchova 

→ Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání 

→ Pozorování a pokusy  

→ Tvořivé hry (s přírodním materiálem), výtvarná a pracovní činnost 

→ Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání 

→ Rozhovory, řízené diskuse, skupinové práce 

 
V průběhu celého roku, kdy se budeme postupně seznamovat s jednotlivými tématy, budou děti 

získávat zkušenosti a dovednosti v těchto vzdělávacích oblastech: 

Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět  

 

Očekávané cíle celoročního projektu: 
Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člověkem) pro 

rostliny a živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí. Dítě rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 

podporovat a které je mohou poškozovat. 

 

JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT: 

Osobně ve středisku SEVER, Masarykova 35, Litoměřice nebo telefonicky na tel. 774 277 922 

Případné dotazy lze zaslat mailem na adresu milos.fejfarek@sever.lt 

Programy zajistíme na základě vaší objednávky. Platba je možná v hotovosti po ukončení programu 

nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. 

 

CENY PROGRAMŮ   

Cena zůstává 30,- Kč za každého žáka za 1 program (45–60 minut) 

Pedagogický doprovod bezplatně. Programy jsou dotovány městem Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Září, říjen: Království Slunce  

Kde: Venku v areálu SEVERu 

 

Za vším hledej Slunce! Během cyklu Království Slunce budeme s dětmi přemýšlet o tom, 

co je Slunce, co o něm děti vědí, jak ho vnímají… Seznámí se se skutečností, že Slunce je 

hvězda a že je středem sluneční soustavy, jejíž součástí je i naše planeta Země. 

Zahrajeme si na “Vesmír” a planety. Povíme si, proč se střídá den s nocí a proč si 

můžeme během roku užívat kvetoucího jara, horkého léta, barevného podzimu a bílé 

zimy.  

V rámci tematického celku se děti dozvědí, že sluneční energie je jedna ze základních 

podmínek pro život rostlin i živočichů, uvědomí si rozdíl mezi živými organismy a 

neživými součástmi přírody. Povíme si také, jak může sluneční energii využít člověk. 

Cíl: Seznámit děti se Sluncem a s existencí vesmíru a planet. Získat povědomí o 

pohybech Země a jejich dopadech. Uvědomit si, že všechny rostliny a živočichové včetně 

člověka se neobejdou bez sluneční energie a pochopit, že základní životní podmínky se 

doplňují.  

 

Listopad, leden: Království Vody  

Kde: V místnosti SEVERu  

 

“Modrá planeta”. S dětmi si povíme, proč se Zemi říká modrá planeta. Seznámíme se s 

koloběhem vody v přírodě a s různými typy vodních biotopů. Blíže se budeme věnovat 

rybníku a všemu, co v něm i v jeho blízkém okolí můžeme sledovat. Seznámíme se s 

živočichy, kteří jsou na tomto prostředí závislí.  

Pár drobných pokusů nám odhalí, že voda může mít více podob (skupenství). V rámci 

tematického celku děti zjistí, s jakými lidskými činnostmi souvisí voda a odkud a jak se 

dostane do naší domácnosti. Povíme si, jak můžeme s vodou šetřit a proč.  

Cíl: Seznámit děti s různými vodními biotopy, koloběhem vody v přírodě. Uvědomit si, že 

podoba vody závisí na teplotě vzduchu. Připomenout a přiblížit využití vody člověkem při 

mnoha běžných činnostech. Naučit se základní pravidla, jak se dá vodou šetřit.  

 

Prosinec: Tradiční Vánoce 

Kde: V místnosti SEVERu 

Přichází všemi oblíbené období roku - Vánoce. My se na ně společně připravíme a 

navodíme atmosféru klidu a pohody, která k těmto svátkům nesporně patří. Povíme si, jak 

slavili Vánoce lidé v dobách minulých a připomeneme si některé tradiční zvyky, na které 

se už leckdy zapomíná. Poslechneme si, jak slaví Vánoce kamarádi v jiných zemích a 

necháme se navzájem inspirovat. Nezapomeneme ani na zvířátka a připravíme jim něco 

dobrého. Vyrobíme si malé vánoční překvapení. 

Cíl: Přiblížit si atmosféru a význam Vánoc a prožít některé zapomenuté zvyky a tradice.  

 

 

 

 

 



Únor, březen: Království Vzduchu  

Kde: V místnosti SEVERu 

Tematický celek je zaměřen na téma vzduch jako jedné ze základních životních 

podmínek. V jeho průběhu se děti seznámí s tím, co vlastně vzduch je a jak se projevuje 

jeho existence. Formou pohybových a dramatizačních aktivit si uvědomí jeho 

všudypřítomnost. Děti popřemýšlí, zda je možné žít bez vzduchu a kdo a co je na 

vzduchu závislé. Seznámíme se s živočichy, kteří létají a využívají vzduch pro svůj 

pohyb. Povíme si také něco o zněčištění vzduchu a jak na jeho kvalitu působí člověk. Děti 

se seznámí s různými druhy dopravy a naučí se rozlišit dopravní prostředky, které 

znečišťují vzduch a které ne. Řekneme si něco o možnostech, jak samy můžeme kvalitu 

vzduchu ovlivnit.  

Cíl: Děti si uvědomí existenci vzduchu a jeho význam pro vše živé. Uvědomí si, že 

způsobem, jakým se dopravují, ovlivňují životní prostředí i vlastní zdraví. 

 

 

Duben, květen: Království Půdy  

Kde: venku v areálu SEVERu 

Tento program je zaměřen na problematiku půdy. V jeho průběhu se děti seznámí s tím, 

co vlastně půda je a jak vzniká. Pomocí her a pokusů si ověří vlastnosti některých jejich 

složek. Seznámí se s půdními živočichy a uvědomí si jejich důležitou funkci při tvorbě 

živin. Budeme si povídat o “černých” skládkách a zahrajeme si na “odpadology”. Děti si 

vyzkouší základy péče o půdu a rostliny a uvědomí si, co může ohrožovat kvalitu půdy. 

Povíme si, jak můžeme půdu chránit.  

Cíl: Seznámit děti s půdou a živinami, které jsou pro úrodnou půdu nezbytné. Děti se 

seznámí s půdními živočichy. Získají představu o možnostech znečištění půdy a naučí se, 

jak půdu chránit. 

 

 

Červen: Oslava Země  

Kde: venku v areálu SEVERu 

Výborně!!! Jsme téměř u konce našeho letošního putování s kamarády skřítky a vypadá 

to, že jsme je toho plno naučili. Ve svých skřítčích královstvích už mohou spokojeně 

dýchat čerstvý vzduch, pít průzračnou vodu, hřát se na sluníčku a pěstovat na 

zahrádkách plno dobrot.   

Cíl: Společně uzavřít procházku “Čtyřmi královstvími” a uvědomit si, jaké základní 

podmínky pro život lidé a vlastně i skřítci potřebují. Ocenit snahu dětí při společné i 

individuální práci.  
 


