
         Království vzduchu 
 

 

 

1. Vzduch kolem nás (co je vzduch, jeho vlastnosti, význam…) 

 

2. Copak to letí? (zvířata ve vzduchu, dopr. prostředky) 

 

3. Skřítci Pokusníčci (hrátky a pokusy se vzduchem) 

 

4. Skřítci Větrníčci (malujeme, zpíváme, cvičíme a hrajeme si) 

 

 

 

 

 

 

      

Cíl: seznámit děti se základními vlastnostmi vzduchu, s jeho využitím,  



       významem, s tím, že bez vzduchu není život, uvědomit si, co může  

       ovzduší znečišťovat, co takové znečištění znamená pro člověka i pro 

       přírodu a jak můžeme pomoci udržovat zdravé životní prostředí 

         

 

Trvání projektu: 1 týden 

Kde: v MŠ i venku 

 

Metody: vyprávění, pozorování, pokusy a experimenty, manipulace   

                 s předměty, hra, práce s knihou 

 

Očekávané výstupy: 

- navrhovat další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…) 

- chápat jednoduché souvislosti, hledat společné znaky, zobecňovat 

- učit se hledat informace v encyklopedii, atlase 

- projevovat zájem o nové věci, zkoušet, experimentovat 

- umět kooperovat, domluvit se s ostatními 

- přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého 

- plnit činnosti podle instrukcí 

- přizpůsobit se společnému programu 

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života 

- vědět, co může ohrožovat zdravé životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 



Vzduch kolem nás 

Motivace: Křemílek a Vochomůrka vyprávěli dětem pohádku o tom  

                   „Jak učesali vílu“ 

Křemílek s Vochomůrkou jednou slyšeli, jak někdo tence pláče a ono to bylo 

sedm větříků, kteří uvázli v ostružinovém trní. Pomohli jim vymotat se ven, 

větříci poděkovali a slíbili jim, že až jim bude „ouvej“, ať otrhají z ostružinové 

větvičky, kterou jim darovali, sedm pichláků, a oni jim přispěchají na pomoc. 

Jednou takhle zase uslyšeli tenké naříkání a ona to byla maličká víla. Byla 

pěkná, ale hodně rozcuchaná. A také smutná. Když se zeptali proč, řekla jim, že 

má zatančit měsíčku, ale měsíčku nesmí tančit rozcuchaná a ztratila hřeben a 

zrcátko. Křemílek s Vochomůrkou jí chtěli pomoci, ale ani oni neměli hřeben a 

zrcátko. A když už se měsíček ozýval, že už jde, teprve na poslední chvíli si 

vzpomněli, že mají ostružinovou větvičku. Otrhali z ní sedm pichláků a hned se 

objevilo sedm větříků. Začali tančit a foukat kolem víly a její vlásky krásně 

učesali. Víla potom mohla měsíčku pěkně zatančit. 

- Dramatizace, taneční improvizace s hudbou – víly, větříci 

 

Křemílek a Vochomůrka si potom s dětmi vyprávěli, co všechno vědí o vzduchu 

a současně si děti prohlížely obrázky  

 

Vzduch = směs plynů, tvořících plynný obal planety Země (atmosféru), která  

                  sahá až do výšky asi 1000 km, bez kyslíku v ovzduší by nemohl  

                  existovat život na Zemi, vzduch umožňuje koloběh vody 

 

- kde všude vzduch najdeme (všude kolem nás, v každém koutku, v těle, 

rostlinách, ve vodě) 

- co je to vítr, jak vzniká (prouděním vzduchu) 

- seznámily se s pojmy vichřice, uragán, hurikán, kyslík, ozón, znečištění 

ovzduší 

- co přinesl vítr – vzduchem se šíří prach, pyl, semínka 



- povídání o znečištění ovzduší, o tom, co všechno může způsobit a o tom, 

jak člověk může pomáhat a přispět ke zlepšení životního prostředí – 

motivace pohádkou „O žlutém kanárkovi“ : 

 

Byla jedna holčička, jejíž tatínek pracoval v dolech jako horník. Doma 

chovali kanárky a tatínek si vždy bral do dolů jednoho s sebou v kleci. 

Jednou se stalo, že se na místo, kde pracoval, dostal nebezpečný důlní 

plyn, kanárek přestal zpívat a zemřel. Kanárci jsou na složení vzduchu 

velmi citliví, zemřou dřív než člověk. Když tatínek přišel domů a řekl 

dětem, co se stalo, byly smutné, ale zároveň byly šťastné, protože jejich 

tatínek mohl také dnes zemřít, ale nezemřel. Kanárek tatínkovi zachránil 

život. Kdyby tatínek neviděl, že se kanárek udusil, zůstal by na 

nebezpečném místě déle a pracoval by, dokud by se sám neudusil. 

(Poznámka: teprve v druhé polovině osmdesátých let bylo ukončeno 

využívání kanárů v britských dolech) 

 

- řešení problémových situací – co by se stalo, kdyby 

- využití větru – větrné elektrárny, mlýny 

- pomocí dramatizace děti vyjadřují vánek, vítr, vichřici, větrnou bouři 

- gymnastika mluvidel, artikulační cvičení – bílý mrak se usmívá, směje, 

chechtá, černý mrak se mračí, škaredí, kaboní, fíí, húú, fijú 

- dechová cvičení – hry s bublifukem, peříčky, brčky - foukáme do 

pingpongových míčků  

 

Hra s bublifukem      Foukání do pingpongových míčků 

 

 

 



- procvičení předčtenářské gramotnosti – „čtení“ podle obrázků: příběh 

„O smutné raketě“ 

- rozpoznat některé grafické znaky – napsat podle vzoru z PET víček slovo 

VZDUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copak to letí? 

 

Báseň „ Přání“ 

               Já bych chtěl letět balónem, dívat se na svět z výšky. 

               Jen tak si letět nad krajem, který znám dobře z knížky. 

               To přání, věřím, splní se mi, pak pohlédnu na širou zemi. 

               Z výšky se na vás budu smát a budu šťastný, budu rád. 

 

- děti se seznámily s dopravními prostředky ve vzduchu – letadla, 

vzducholodě, rakety, balóny, větroně 

- hrály pohybovou hru „na letadla“ 

- vyrobily si větrník 

- vyrobily si „ větroplacha“, s jehož pomocí venku mohou sledovat směr 

větru 

- učily se spolupracovat a domlouvat se při společné práci – výroba 

VĚTRNÉHO MLÝNU (ze starých časopisů vystřihovaly obrázky a lepily je 

na jednotlivé čtyři lopaty větrného mlýnu – 1. dopr. prostředky,  

2. motýli, 3. hmyz, 4. ptáci (vše, co se pohybuje ve vzduchu) 

 

- povídaly si o živočiších, kteří se pohybují ve vzduchu, učily se hledat 

v encyklopedii 

- řešily hádanky 

- vybarvovaly omalovánky letadel 

- pracovní list – vystříhej a dolep jednotlivé dílky k letadlu 

- pracovní list – země, voda, vzduch – vystříhej a dolep, kde se co 

pohybuje, správné přiřazování 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

větrníky 

  

větrný mlýn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skřítci Pokusníčci 

 

- zábavné a poučné pokusy a hry, týkající se vzduchu: 

Foukání brčkem do mýdlové vody – tvoření bublin 

Co se děje se vzduchem, když se zahřeje? (balónek navlečený na lahvi, lahev 

ponořit do horké vody, balónek se nafoukne) 

Proč nejde nafouknout balónek v lahvi? (je tam vzduch) 

Co se stane se svíčkou pod sklenicí? (sfoukne, protože spotřebuje kyslík)  

Kam fouká vítr? (větroplach – krepáky na roličce od toal. papíru zavěšené na 

zahradě na stromě, pozorujeme) 

 

Hry s bublifukem, peříčky, balónky, závody ve foukání do pingpong. míčku 

brčkem, foukání do vyrobeného větrníku, hra s fénem – udržet balónek ve 

vzduchu

 



 



Skřítci Větrníčci 

 

- procvičujeme hr. motoriku, obratnost a zdatnost při hrách a cvičení 

- cvičily s barevnými stuhami – dle vzoru 

- hra s mraky: 1. bílý mrak pluje lehce po obloze, černý je těžkopádný – po 

zvednutí určitého mraku ho děti znázorní pohybem 

2. kam fouká vítr, tam letí mraky – učitelka ukazuje, děti běhají daným 

směrem 

3. dva mraky letí spolu, vypadá to, jako když se: - dvě děti drží za ruce 

                                                                                         - za lokty 

                                                                                         - za ramena 

                                                                                         - za sebou 

(ukazujeme, jak se mraky mohou dotýkat) 

4. dva mraky do sebe narazí, pozdraví se a letí dál – běh v rozptylu, na 

znamení se vždy dvě děti dotknou určenými částmi těla (koleno-

koleno,čelo-čelo,ucho-ucho…) 

5. mraky se přeskupí – dvojice běží vedle sebe, drží se za ruce, jedno dítě 

běží samo a chytne se někoho za ruku (utvoří trojici), krajní dítě z trojice 

se pustí a vyhledá jinou dvojici, chytne se za ruku… 

6. na molekuly-„spojte se tři (čtyři..) na povel uč. se spojí do kroužků, 

na povel: rozdělte se, běhá zase každý sám 

  

pohybové hry: mrak a sluníčko, na letadla, na vítr 

hudebně-pohybová hra „na meluzínu“(obdoba hry na zlatou bránu): 

 

Hledá zmrzlá meluzína, hledá díru do komína. 

Hledej, hledej meluzíno, komínů tu máme plno. 

Až posledním proletíš, teplem se hned rozpustíš. 

 

- Výtvarná hra s barvami „ Neposedné kaňky“ – rozfoukávání barevných 

skvrn, vznik nových barev zapouštěním 

- Pracovní list na rozvoj předmatematické gramotnosti – spočítek ptáčky a 

zapiš počet puntíky, hledání cesty mraku ke sluníčku 

- Zpíváme píseň „ Meluzína“, dechové a intonační cvičení, rytmické hry( 

fí,fí, fí, hú hú hú, ví ví vítr, dešťové kapičky dostaly nožičky) 

 



 

 

 

Závěr: 

Poslední den projektu jsme vše zhodnotili, pochválili se, řekli jsme si, co 

všechno jsme se dozvěděli, co se nám nejvíce líbilo. 

Projekt podpořil rozvoj schopností a dovedností dětí, jejich přirozenou 

zvídavost a zájem o okolní svět. Obohatil poznání dětí a vedl je k citlivému 

vztahu k přírodě. 

Na závěr jsme sfoukli svíčku na pomyslném dortu a při poslechu písně 

Z.Svěráka „Hlavně že jsme na vzduchu“ si děti zatančily. 

 


