Království vody
Cíl: Seznámit děti s vlastnostmi vody, potřebností v životě živočichů a rostlin,
nebezpečím (povodně, záplavy, sucha) a uvědomovat si, že každý může být svým
chováním přírodě prospěšný a také jí škodit.
 prohlížení encyklopedií, obrázků, četba z knihy „Malované počasí“ O. Sekora,
ilustrační vytvoření rybníka s umístěním živočichů, loděk, …
 poslech „Vltava“ od B. Smetany a relaxační hudba „Moře“
 „Jak zpívá voda?“ zvuky – slovesa – kape, bublá, ševelí, šumí, teče
 „O chlapci, který si ničeho nevážil“ – příběh o chlapci, který nechával puštěný
kohoutek, do rybníku házel hlínu, klacíky, plechovky od barvy, nedával psovi
vodu, trhal květiny na louce a nechal je ležet bez vody, …ponaučení – bez vody
nelze žít, je velmi důležitá pro lidi, zvířata i rostliny
 dramatizace:
a) studánka (děti sedí v hloučku na bobku)
b) horský potok (děti běží v zástupu, vyhýbají se kamenům)
c) rybník (děti stojí v hloučku, ruce nad hlavou, pomalu se vlní v pase = líně se
vlnící hladina)
d) řeka (děti běží ve dvojicích, trojicích v zástupu – řeka se rozšiřuje)
e) moře (děti vytvoří řady, chytnou se za ruce a rytmicky se pohybují vpřed a
vzad, pohyb doprovázejí šuměním)
f)vypařování (děti leží na zádech, zavřené oči, zvolna se zvedají, vystoupí na
špičky – pára stoupá vzhůru)
g) mrak (děti utvoří kruh, kruh se pomalu otáčí a přemísťuje; na moři se tvoří
vítr a žene mraky nad pevninu)
h) déšť (pohyb kruhu se zastaví, děti se pustí, ruce nad hlavu, sedají si na
bobek a zase vstávají, prsty napodobují pohyb kapek)
 pokusy
a) Který předmět se potopí na dno a který zůstane na povrchu a proč?
b) Proč se nechce pingpongový míček potopit na dno?
c) Rozpustnost látek ve vodě, ochutnávka. Jaká je voda?

d) Výroba sopky pomocí teplé vody a potravinářského barviva.
e) Výroba ledu a následné pozorování, jak stoupá pára z horké vody vzhůru,
kde se setká s ochlazeným vzduchem a vytvoří mrak.
f) Skupenství vody. Pozorování, jak se led v teplém prostředí roztává voda
vypařuje.
 básně (rytmus, rýmy, pamětný nácvik, motivace, procvičení prstů)
„Hop do vody“
Hop do vody do vodičky, zahrajem si na rybičky.
Hop do vody jako šipka, velká ryba, malá rybka.
„Žabky v dešti“
Co dělají žabky, když padají kapky?
Co dělají? To dělají: V blátě ťapky, capky.
„Lesní studánka“
 hádanky
a) Vodě češe vlásky, dělá z ní provázky. (déšť)
b) Dva černí berani, venku se prohání. Jen do sebe růžkem strčí, hned z nich
voda proudem crčí. (mraky)
 písně o vodě: Tlustý vodník, Na moři, Holka modrooká, Prší, prší, Když padaj
deště kapičky, Kapi, kap, Vzal si mrak, Kolik je na světě moří (vzestupná
melodie – stoupání páry, sestupná melodie – déšť)
 pohybové aktivity: Rybka, Potůčky a řeka, Na vodníka, Na rybáře a rybky
 „Chytání ryb“ motivační činnost - procvičení barev, zručnost
 zpíváme po „žabácku“
a) skokani – hop, hop, hop
b) rosničky – kre, kre, kre
c) ropuchy – kro, kro, kro
d) kuňky – hu, hu, hu
 „Na potápěče“ děti se potápí pod modrou látku, děti objevují obrázky rostlin,
živočichů, ulity, kamínky a pojmenovávají je

 pexeso – děti dostanou obrázky vodních živočichů a vzájemně mezi sebou
hledají dvojice
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(společenství rybníku, lesa, pole)
 pantomima – ryby, kachny, žáby


„Lodička na moři“ kombinace technik – skládání loďky z novinového papíru dle
instrukcí, malba moře s lepením vlny do tvaru vlnění moře

 „Akvárium“ – skupinová prostorová práce z kartonu, vystřihování, lepení rybek
a rostlin
 „Mrak“ vytvoření mraku z víček od PET lahví, kapky z proužků papíru,
procvičení počtu 1 – 10, přidej, uber, kolik musíš přidat, aby ….
 „Klobouk mrak“ kolektivní práce z kartonu se zavěšením kapek

Dešťové kapičky, dostaly nožičky, dělaly neplechu, dupaly po plechu …..

