
                         KRÁLOVSTVÍ VZDUCHU 

CÍL: Seznámit děti s pojmy „pohyb vzduchu“ – VÍTR, ukázat dětem 

zvířata a věci, které se pohybují ve vzduchu( ptáci, hmyz, letadla, 

vzducholoď, horkovzdušný balon), upozornit na vše, co znečišťuje 

ovzduší. 

POHYBOVÉ CHVILKY: 

 „UFO ŠTAFETA“ – závodíme – běh, skoky snožmo, učíme se 

pohybovat ve dvou skupinách, udržet řadu,dodržovat pravidla 

hry,podporujeme kolektivní hru,také se učíme přijmout 

porážku,povzbuzujeme spoluhráče 

 „LET DO VESMÍRU“ – provádíme zdravotní cviky motivované 

příběhem „Let do vesmíru“ s použitím relaxační hudby – 

hrajeme si na kosmonauty, létáme v raketě,chodíme Měsíční 

krajinou,sbíráme Měsíční kameny, učíme se relaxovat,správně 

dýchat… 

 

 



PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ – ukazujeme se zvířata a stroje, které létají 

 Povídáme si o tom, proč máme na Planetě vzduch – ochlazuje je 

nám naši Planetu 

 v minulosti se síla větru používala i k mletí mouky – větrný mlýn 

 upozorňujeme děti na věci, které znečišťují ovzduší,které je 

důležité pro přírodu i pro nás

 
 



PÍSNĚ: Do Vesmíru, Z.Svěrák : Hlavně,že jsme na vzduchu 

 

BÁSEŇ:   doprovázíme pohybem 

VÍTR FOUKÁ 

Vítr fouká doprava 

Vítr fouká doleva 

my se větru nebojíme 

před vítr se postavíme. 

Když se vítr rozfičí 

hlava se nám zatočí 

aby se nám netočila 

sedneme si ,to je prima. 



„VĚTRNÝ RUKÁV“ – děti obtiskávají molitanové houbičky různých 
tvarů,nalepují nastříhané pruhy z krepového papíru na 
čtvrtku,stočíme,slepíme k sobě,připevníme provázek – děti mohou při 
běhu sledovat, jak proudí vzduch a pohybuje proužky z krep. papíru. 

 

 

VYPRÁVĚNÍ příběhu „ Tomáš a horkovzdušný balón“, při kterém se 
děti seznámí s modelem balónu ( technika kašírování), který si omalují 
prstovými barvami.  

 Procvičujeme základní barvy, části těla,uvědomujeme si, co je 
bezpečné a zdravé ( pobyt v přírodě) a jak se vyhnout nebezpečí. 

 Posloucháme nahrávky zvuků ptáků a šumění větru 

 Hrajeme „foukanou“ – děti brčkem foukají do barevných 
plstěných kuliček a snaží se je udržet na podložce bez použití 
rukou 

 Grafické cviky na velký arch papíru přilepený na dveřích – pohyb 

vychází z ramene. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


