
Cílová skupina
• děti od 3 let

• pedagogický personál

Délka 
1 až 4 hodiny

Kulinářské bylinky

Cíle

• rozvoj jemné motoriky

• kreativní tvoření

• seznámení se s bylinami používanými v kuchyni

• rozšíření slovní zásoby

Materiál

• čerstvě natrhané či usušené byliny

• byliny v květináčích

• semena petržele a pažitky

• květináče

• substrát, písek

• etikety a popisovač

Průběh

Animační blok „Kulinářské byliny“

Pomůcky: čerstvě natrhané bylinky (petržel, pažitka, libeček, celerová nať, šalvěj, 
meduňka, máta, oregáno, mateřídouška…), byliny v květináčích, malé květináče 
na výsev petržele a pažitky, substrát, písek, semena petržele a pažitky, folie

die Petersilie – petržel
der Schnittlauch – pažitka
der Liebstöckel – libeček
der Sellerie – celer
der Salbei – šalvěj
die Melisse – meduňka
die Minze – máta
der Quendel – mateřídouška
das Oreganum – oregáno
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pokračování
Kulinářské 

bylinky

Dětem představí zvídavý zajíček Felix svůj košíček plný bylinek a své krásné 
květináče voňavých bylin. Děti si budou moci přičichnout. Společně se pak snaží 
poznat, o jakou bylinu se jedná. Každou bylinu si zajíček společně s dětmi krátce 
popíše a pojmenuje i německy. Dobré je také uvést, které bylinky se používají 
v jaké zemi a případně přidat i nějaký kulinářský tip.
Děti se následně rozdělí do tří skupin. První si jde prohlížet knížky, druhé jde paní 
učitelka předčítat např. z knížky „Im Garten“ a třetí skupina jde společně vysévat 
petržel s pažitkou do malých květináčků. Děti si pak tyto oseté květináčky mohou 
odnést domů.

Alternativy:

• byliny, luštěniny, letničky, sukulenty, okrasné květiny, cibuloviny…

Tip: Nezapomeňte oseté květináče vždy důkladně zalívat.

Pro malé děti je práce s malými semínky dost náročná, potřebují tedy buď naši pomoc 
(připravíme květináček s hlínou a nasypeme každému dítěti pár semínek do dlaně), anebo 
můžeme pracovat se sadbou.

„Zahradničit nás baví!“

N
ěm

čina 17

www.schrittfuerschritt.info  _________________________________________________________________________

!


