
Království vzduchu 

 

Cíl: Osvojení elementárních poznatků o ovzduší, ochrana přírody, kladný postoj k přírodě. Ovládat 

dechové svalstvo. Vyjadřovat svou představivost. Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 

 

Vědět: VZDUCH JE VŠUDE KOLEM NÁS 

 

Činnosti:  

- Zapouštění barev - poznávání doplňkových barev a upozornění na znečišťování ovzduší - 

výroba větrníků 

- Hry s balónky + obličeje - veselý x smutný 

- Výroba papírových vlaštovek – matematické představy (počet 1 – 6) 

- Výroba a pouštění draků 

- Život ve vzduchu - ptáci - určování před a zad, pod a nad 

- Účinky větru - vysoušení prádla, víření prachu, polomy v lese, … 

- Foukání do ubrousku - logopedie - hrajeme si na víte - vánek, větřík, vichřice (krátké a dlouhé 

foukání, různé směry), kapky padají na zem (mlaskání jazykem, klesání jazykem o horní patro) 

- Četba z knihy Malované počasí  

 

Pohybová část: 

Znázorňujeme druhy větru - vánek, vír, vichřice (dramatizace) 

 

Zdravotní cviky:  

1. Natahujeme se k obloze a sundáváme mraky, aby svítilo sluníčko (výpony + dřep) 

2. Mraky se vyhýbají větru (úkroky a úklony stranou) 

3. Do oblak vylétli ptáci a krouží (kroužení a mávání pažemi), malá a velká křídla 

4. Vítr rozkýval zvonky ve zvonečkách (kývání hlavou vpravo a vlevo) 

5. Vítr přestal foukat - nožky jdou na procházku (v sedu střídavé vysouvání pravé a levé nohy, 

natahování vpravo a vlevo) 

6. Malé bíle mráčky tančí po obloze - hudební doprovod 

 

Podzimní mlha - prostěradlo s přikrytými věcmi - děti hádají, co zmizelo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pohybová hra: 

1. Leze, leze, brouk, 

vítr do něj fouk. 

Zatočil ho dokola, 

převalil se brouk. 

 

2. Bublina 

Pozor velká novina, 

přiletěla bublina. 

Bublina se nafukuje, 

přitom pěkné poletuje. 

Přiletěla nad náš dům, udělala prásk a bum. 

 

3. Větrný král 

Učitelka s šátkem - větrný král - ,, Já zle kouknu, strašně fouknu." Učitelka honí děti, které se 

mohou zachránit objetím s kamarádem. 

 

4. Na mráčky 

2 mráčky do sebe narazí určenou častí těla  

 

5. Dešťová víla - děti v kruhu - mráčky na nebi učitelka uprostřed - dešťová víla, která na zem 

posílá z mraků déšť + jako zdroj pro pramínky, potůčky, potoky, řeky, rybníky, jezera. Děti 

znázorňují pohybem (mrholení - tření dlaněmi o sebe, déšť - tleskání prsty o sebe, liják - plácání 

dlaněmi do stehen, průtrž mračen - mlaskání jazykem, bouřka - dupání - apod. a zpět do ztišení. 

 

Píseň: 

1. Sněží, sněží 

Sněží, sněží, 

mráz kolem běží, 

zima je kočičce, 

hřbet se jí ježí. 

 

Fouká, fouká,  

bílá, je louka, 

zima je pejskovi, 

ke kamnům kouká. 

 

 

 



Básně: 

1. Letí, letí, letadlo, 

koho by to napadlo. 

Vyletělo mezi mráčky, 

pozdravil všechny ptáčky. 

 

2. Natrhl jsem si gatě, 

vítr do nich fouká, 

musím si je zašít,  

košile mi kouká. 

 

3. Foukej, foukej větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě,  

budou sladké obě dvě. 

 

 

 

 

 



 

 

 


