KRÁLOVSTVÍ VODY
CÍL PROJEKTU:
Rozšíření poznatků o vodě, rozšíření slovní zásoby dětí o nové výrazy, ekologická výchova.

BÁSEŇ K PROJEKTU:
Deštivá pohádka
napsal Michal Černík
Déšť si ťapká ťapy ťap,
div, že broučka nezašláp.
Brouček vlezl pod lopuchu.
„To mám radost, že jsem v suchu!“
Kolem běží mokrá myška.
„Podívejme, je tu stříška!“
Honem vlezla pod lopuchu.
„To mám radost, že jsem v suchu!“
Ťapy ťapy déšť si ťapká,
mokrou trávou skáče žabka.
„Žabko, žabko, prší tam,
pojď se taky schovat k nám!“
„Co bych lezla pod lopuší,
já mám radost, jen ať prší!“

PÍSEŇ K PROJEKTU

ČINNOSTI:
Koloběh vody v přírodě podle publikace O. Sekory „Malované počasí“.
Od pramene k moři: Pomocí přízí a stužek znázorňujeme vodní toky, jejich spojování a
nabírání vody od pramínku až k moři. Povídáme si o tom, kde je voda
sladká a kde slaná.
Živočichové ve vodě / sladké a slané / a u vody.
Pozorování venku: podle podmínek a počasí déšť, sníh, kroupy, led, mlha, kaluže.
Krmíme kachny na řece. Navštívíme úpravnu vody.
Pozorování ve školce: sníh a led necháváme rozmrznout / vznikne voda /.
v rychlovarné konvici vaříme vodu, pozorujeme vystupující páru,
ochlazujeme ji a na studeném talíři opět vidíme vodu.
Dramaticky ztvárňujeme: studánku, horský potok, řeku, rybník, moře, vypařování, mraky,
déšť.
Grafomotorika: Mladší děti kaluže / soustředné ovály /.
Starší děti kruhy na vodě /soustředné kružnice /, vlnky na vodě /vlnovka /.
Pracovní listy: Mladší děti počet 1-4 / Kolik mráčků se směje a kolik pláče? /
Který pramínek, vytékající ze studánky, donese vodu
až do moře? /
Starší děti počet 1-5 s číslovkami / Vymaluj v rybníce tolik kačenek, kolik ti
ukazuje číslo na kameni./
Kterou žábu si dá čáp k večeři?
Výtvarná kolektivní práce: Život ve vodě a u vody / Úkolem není jen pracovat, ale hlavně
umět se domluvit. /
Povídáme si, k čemu všemu vodu potřebujeme, kdo je na ní závislý, co by bylo bez vody…
Dopravní prostředky pohybující se na hladině a pod hladinou.
Starší děti skládají lodičku a parník.
Proudové cvičení: Překážková dráha s motivací „Nesmíš stoupnout do vody. Je tam plno
žraloků“ /obrázky umístěné na podlaze
Pohybová hra „NA POVODEŇ“: Za zvuků hudby se děti volně pohybují po prostoru třídy,
na signál /vypnutí hudby a zvolání „Povodeň!“/ vystoupí co nejrychleji
na vyvýšená místa / stolek, židlička, žebřiny, velké kostky, švédská lavička,
švédská bedna,…
Ekologická výchova: K vodní ploše , ve které plavou ryby, přijede auto a vysype do ní
odpadky. Ty tam nepatří. Hovoříme o tom, co všechno by se mohlo
stát, kdyby tam zůstaly. Děti se postarají o to, aby tyto věci vylovily
a podle materiálu správně umístily do barevných kontejnerů.

