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Sedmikráska obecná
Už jsi ochutnal? Mňam!

Najdeš tu nejrůžovější a 
nejbělejší sedmikrásku?

Prohlédni si květ. 
Ve skutečnosti to 
není jeden květ, 
ale spousta žlutých 
malých kvítků 
uprostřed a o něco 
méně bílých květů 
kolem.

Udělej si čtverec 
z klacíků – třeba 1x1 
metr. Kolik sedmikrásek 
v něm napočítáš?  
A kousek vedle?

Voní sedmikrásky?

Najdi sedmikrásky s různě 
dlouhými stonky. Asi 

budeš muset hledat na 
různých místech. Čím to 

je, že se délkou liší? *

* Krátké stonky mají na často sečených trávnících. Dlouhé tam, kde je kolem nich vyšší tráva a musejí se vytahovat za sluncem.

Pozoruj květ 
sedmikrásky brzy 
ráno nebo večer, 
zda se skutečně 

zavírá? V kolik hodin? 
Má na otevírání vliv 

sluníčko?

Na
lep

 ne
bo

 na
maluj bílé i malinké žluté kvítky sedm

ikrásky.

nebo si je natrhej a doma z nich něco chutného připrav. 
Vytvoř jednoduchý obrázek ze sedmikrásek,  
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Ochutnej 
Pozor! Pokud listy 

nevoní po česneku, 
neochutnávej je! 

Podobně vypadající 
listy má i jedovatá 
konvalinka nebo 

ocún.

Česnek medvědí
Zatím jsi našel jen listy? 
Vrať se v květnu a objev  
i květy. Ta krása stojí za 
to! A taky je ochutnej.

Kolik mají 
kvítky bílých 
lístků? 

Rozemni list 
v prstech.  
Co cítíš? 

Zkus udělat listem čmouhu.

Voní po česneku?

Když sníš 
medvědí 
česnek, budeš 
mít medvědí 
sílu. Nakresli si svého medvěda. 
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Pampeliška lékařská
Domaluj nebo 
dolep poupě,  
květ a nažky  
s chmýřím.

Kdo všechno  
na pampeliškách 
mlsá?

Otři květ jemně  
o hřbet ruky. Co je to 
žluté, co ti na ruce 
zůstalo? 

Ozdob si velikonoční vajíčko.  

Pampelišková frkačka: 
Utrhni asi 7 cm dlouhý silný stonek pampelišky. 

Na konci ho roztřep. Stačí zmáčknout  
a konce se samy zkroutí. Pak už jen foukni do 
neroztřepeného konce. Jde to? Chce to cvik!

Proč mají plody (nažky) chmýří? 
Jak daleko doletí, když fouká 
vítr? A když do něj foukneš ty?

Pampelišky dokážou růst i ve městě. 
Na jakém nejpřekvapivějším místě 

jsi nějakou našel?

Pampeliškovým  
mlékem se můžeš  

i potetovat. Jen pozor, 
nejde to vyprat  

z oblečení. 

Zkus malovat květem, listem  

nebo pampeliškovým mlékem.
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Zkus koberec šťavele několikrát 
poklepat rukou. Co se stane?

Šťavel kyselý
Podle čeho dostal 
šťavel svoje jméno? 
Nevíš? Ochutnej! Jen to 
s jezením nepřeháněj, 
stačí pár lístků.

Nepřipomínají ti listy jinou rostlinu? 
Zkus ji cestou najít a nalep si sem 
oba listy vedle sebe. * 

* Listy šťavele se podobají jetelovým lístkům.

Zkus najít šťovík 
a taky ochutnat. 
Rozeznáš šťavel od 
šťovíku podle chuti?

Na
lep vylisovaný křehký květ.

Listy jsou jako malá 
srdíčka. Zkus tento tvar 
v přírodě najít i jinde.

Kde jsi šťavel našel? Co jsi objevil kolem?

Namaluj, vyfoť nebo nalep něco z místa,  

kde jsi našel šťavel. 


