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Jedno z dětí dostane na setkání benjamínkovské
skupiny chuť na koláč. Ale chybí jim na upečení
suroviny. Co se stane dál?

Převyprávějte si
společně příběh.



Pojmenujte typy obydlí a vybarvěte právě
to obydlí, ve kterém bydlí váš dědeček
s babičkou nebo kdokoli vám blízký.
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Doplňte, co vám
nejvíce chutná.

Najděte, co má kdo rád.



Spojujte, jak které ovoce a zelenina obarví bonbón.

Které tři barvy jsou základní?

Pomocí tří základních barev namíchejte barvy nové.
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Stroje je potřeba
jednou za čas
umýt. Vymysli, jaký
jsi stroj, a ostatní
tě hlazením
amasírováním
„umyjí“!

Je potřeba rozbít
hroudy na zoraném
poli, aby se
semínkům v půdě
dobře dýchalo.

Předveďte
a hádejte!
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Na jaké ovoce
dostal kluk chuť?

Co by si
pán rád
koupil
k obědu?



Děti sázejí brambory na políčko,
vyznačte jim čáry, ať je mají pěkně v řadě.

Poraďte Benovi, které věci
může na jaře koupit na
statku a které ne.

Vybarvěte tulipány podle
barev, které vidí Mína.

A jaký bude váš seznam na nákup,
co byste si chtěli koupit?



z Havlíčkova

– umí pochytat zvířátka,
která utekla z ohrady

Sovičky

Jmenujem se Sovičky,
máme chytré hlavičky.
Hrajeme se rádi,
se svými kamarády.

Úkol: Nakreslete sebe jako farmáře
či farmářku a obrázek zašlete
Sovičkám na adresu:
Zuzana Komárková a Sovičky
Žižkov II 3134
Havlíčkův Brod
58001

Podívejte se, co umí každý správný farmář či farmářka:

To jsmemy, Sovičky,
s našímmaskotem!

– umí
navrhnout
vlastní
farmu

– umí sít semínka
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Brodu



knihy pro děti

Díky Biáčkovi a knize, kterou provází, se
dozvíte mnohé o tom, jak to chodí na
ekostatku, co se tam pěstuje i jak vypadá
den sedláka.

Vás čtenáře a čtenářky chceme vyzvat,
abyste si alespoň ze dvou surovin na této
stránce připravili chutnou svačinu
a její fotky, popř. obrázky poslali k nám do
redakce do 15. 5. 2019.

Čtyři z vás odměníme
knihou S Biáčkem na
ekostatku aneb Jak se
rodí BIO.
Na inspirativní fotky či
obrázky se moc těšíme!



Nová obrázkováknížkaod autorky
Zubr sihledá hnízdoa Medvěd nechce jít spát

hostbrno.cz

Pro děti
od 3 let
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