
Den Země  
- tipy na aktivity a tvoření s dětmi



– Maria Montessori -

„Jak často duše člověka, zejména v dětství, strádá, protože jí není 
umožněno být v kontaktu s přírodou.“



Kontakt s přírodou a láskyplný vztah ke všemu, co nám planeta nabízí, vnímáme jako 
důležitou součást našeho života, a právě proto jsme se rozhodli v  rámci Dne Země 
vydat tento ebook. Chtěli bychom poukázat na podstatná témata vztahující se k naší 
planetě a přispět k  tomu, abyste s dětmi mluvili o důležitosti udržování příjemného 
prostředí pro ně i další generace.


Věříme, jak říkala paní Marie Montessori, že “co dělá ruka, mysl si pamatuje”, a proto 
jsme do této publikace připravili různé aktivity, které dají dětem tu praktickou zkušenost 
a možnost si osahat jednotlivá témata. 


Název pod každou fotkou má svůj proklik, který vás odvede na zdroj a často také 
popis, jak aktivitu zrealizovat… :-) 




Žížaly doma? V kompostéru… 

Plecháčci s travnatou hlavouBylinky v ruličkách od toaletního papíru

Bylinky ve skořápkách

https://littlesproutslearning.co/guest-post-andrea-pommer-2/
https://www.deliacreates.com/mr-recycle-head-man/
https://www.good.is/articles/egg-shells-and-toilet-paper-rolls-one-man-s-recycling-is-another-s-diy-garden
https://www.homemadeinterest.com/earth-day-project-how-to-make-an-egg-herb-garden/


Pozorujte, jak rostou…

Kouzelná chaloupkaDomeček se zelenou střechou

https://www.herfamily.ie/parenthood/earth-day-3-easy-nature-inspired-projects-get-kids-involved-305043
https://entertrainmentjunction.com/5-garden-projects-kids/
https://www.fabartdiy.com/how-to-diy-fun-sponge-grass-house/


Hmyzí palácJak utvořit domeček pro hmyz

Snadná verze hmyzího 
domku

Krabička na brouky

https://unskinnyboppy.com/2016/04/grand-bugapest-hotel/
https://gardentherapy.ca/build-a-bug-hotel/
https://www.redtedart.com/simple-bug-hotel-for-kids/
https://www.redtedart.com/simple-bug-hotel-for-kids/
http://www.classic-play.com/endless-summer-projects-crafting-a-bug-house/


Puding - vrstvy Země

Stavba a složení Země z modelínyČtyři vrstvy planety z polystyrenových koulí

Náhrdelník s vrstvami Země

https://leftbraincraftbrain.com/layers-of-the-earth-pudding-cups/
https://www.playdoughtoplato.com/layers-of-the-earth/
https://steemit.com/steemiteducation/@thinkit/the-4-layers-of-the-earth-school-project-for-kids
http://www.gradeschoolgiggles.com/earth-layers-project-for-kids/


Náramky z jarních květů

Náhrdelníky z obtisků listů a květůPodšálky vyrobené jarem

Chytejte sluníčko s obrázky na oknech

https://www.danyabanya.com/nature-cuffs/
https://artfulparent.com/clay-leaf-prints/
https://www.brit.co/diy-pressed-flower-coasters/
https://intheplayroom.co.uk/2015/03/17/dried-pressed-flowers-suncatcher-craft/


Žijme okamžikem... 

Planeta utvořená bavlnkovánímOtisky přírody

Květinové záložky

http://geoffreyandgrace.com/handmade-and-create/slow-living-moments-captured-create/
https://www.pre-kpages.com/earth-day-paper-plate-weaving/
https://artclubblog.com/2013/06/17/nature-impressions/
http://www.spalvotasdryzuotas.com/2015/11/knygu-skirtukai.html


Květinové mandaly

Tvoření z květů a listůKvěty na předmalovaných vzorech

https://www.treehugger.com/culture/kathy-klein-flower-mandalas.html
https://www.1001gardens.org/2015/04/playing-with-flowers-and-leaves/
http://krokotak.com/2015/07/60211/


3D planeta země

Vyšívané kontinentyZemě s opravdovou hlínou

Recyklujeme použité voskovky

https://nontoygifts.com/3d-earth-craft-kids-earth-day-craft/
https://nontoygifts.com/paper-plate-earth-sewing-craft-kids/
https://kidsactivitiesblog.com/51491/earth-day-crafts-kids
https://todayscreativelife.com/diy-earth-day-crayon-craft/


Vypichované kontinenty

Kontinenty a ohrožená zvířata z plstiOtisk ochránce planety

3D mapy ze solného těsta

https://www.giftofcuriosity.com/4-simple-montessori-activities-for-teaching-the-continents/
https://www.imagineourlife.com/2013/07/08/montessori-continents-map-quietbook-with-3-part-cards/
https://www.teach-me-mommy.com/earth-day-keepsake/
https://kidworldcitizen.org/3d-salt-dough-maps/


Přírodní obrázky

Pavučiny z bavlnekKvětináčová zvonkohra

https://www.craftiments.com/2013/06/NatureWeavingCraftandSolarOvenSmores.html
http://smallforbig.com/2012/10/halloween-diy-yarn-sticks-spider-webs.html
https://houseofjoyfulnoise.com/terracotta-flower-pot-wind-chime-tutorial/


Stínové divadlo s ohroženými druhy zvířat

Potravní řetězce

Stopy zvířat - razítka

Zvířata v jejich prostředí

https://www.handmadecharlotte.com/diy-safari-animal-puppets/
https://eisforexplore.blogspot.com/2012/10/food-chain-stacking-cups.html
https://www.greenkidcrafts.com/animal-track-stamps/
http://www.littlelifelonglearners.com/2018/07/ikea-flisat-sensory-table.html/


Jak si vyrobit recyklovaný papír

Kde je pevnina a kde je voda? Koláž ze starých časopisů

Domácí papír se semínky

http://www.youclevermonkey.com/2014/07/making-recycled-paper.html
http://wildflowerramblings.com/montessori-learning/montessori-earth-day-activities/
https://iheartcraftythings.com/earth-day-collage.html
https://www.pre-kpages.com/earth-day-project-homemade-seed-paper/


Semínkové bomby

Přírodní štětce na malováníSvačinka na Den Země

Papírový větrník do zahrady

https://www.doityourfreakingself.com/diy-tissue-paper-seed-bombs/
http://learncreatelove.com/natural-paintbrushes/
http://mamaguru.com/earth-day-snack/
https://gluesticksblog.com/pinwheel-earth-day-craft/


Jarní závěsné ozdoby

Planeta země z novinových útržkůSliz

Náhrdelníky ze solného těsta

https://www.themagiconions.com/2016/04/nature-mobile-diy-earth-day-celebrations-waldorf-activities.html
http://ourdayourjourney.blogspot.com/2009/04/earth-day-paper-mache-globe.html
https://www.asparkleofgenius.com/earth-day-slime/
https://www.naturalbeachliving.com/earth-day-crafts-preschoolers/


Země, voda, vzduch a znečištění

Ropné skvrny v oceánech - jak je uklidit?Co je kompost a proč je důležitý?

Ohrožená zvířata v oceánech

http://www.thekavanaughreport.com/2016/03/montessori-inspired-pollution-work-for.html
http://onetimethrough.com/inspiring-kids-to-protect-our-oceans-oil-spill-activity/
https://www.cbc.ca/parents/play/view/sandwich-bag-compost-experiment
https://www.naturalbeachliving.com/endangered-species-ocean-animals


Filtrace vody

Pokusy se znečištěnou vodouJak těžké je vyčistit vodu?

Co je eroze a proč jsou důležité rostliny?

https://teachbesideme.com/water-filtration-experiment/
https://www.everystarisdifferent.com/2013/04/the-earth-pollution.html
https://jdaniel4smom.com/2017/01/water-pollution-experiments-kids.html
https://www.lifeisagarden.co.za/soil-erosion-experiment/#.UnKGoRAcXTw


Koloběh vody

Objevování země v láhvíchOceánské proudy 

Voda, země, vzduch - znečištění

https://www.playdoughtoplato.com/water-cycle-bag/
https://littlebinsforlittlehands.com/earth-day-discovery-bottles-earth-science-activity/
https://lifeovercs.com/ocean-currents-science-experiment/
https://www.naturalbeachliving.com/teaching-kids-about-pollution/


Zoo v obývákuOhrožená zvířata a jak na jejich origami

Malování rukama - ohrožená zvířataŽáby a jejich přirozené prostředí

https://babyccinokids.com/blog/2011/02/25/visit-the-zoo-from-home/
https://www.worldwildlife.org/pages/origami-patterns
https://www.greenkidcrafts.com/endangered-animal-handprint-craft/
https://www.cbc.ca/parents/play/view/sensory-science-play-DIY-frog-pond


Díky, že jste doprohlédli až sem! Našli jste inspiraci? Snad ano… 


Jsem vděčná za vaši zpětnou vazbu na naše e-booky. A budu moc ráda za zpětnou 
vazbu i k tomuto. A třeba nám můžete zaslat vaše tipy na aktivity! A my třeba pro 
příští rok tento ebook budeme moci o ty vaše projekty rozšířit a inspirovat o to víc… 
:-) 


Psát nám můžete na info@montessorikurz.cz. 


Děkuji moc za vaši přízeň a budu se těšit na osobní i online setkání s mnohými z 
vás! 


S přátelským pozdravem,

Lucie

mailto:info@montessorikurz.cz

