Království vody
Cíl: Seznámit děti hravou formou s vlastnostmi a funkcí vody (voda je potřebná i
nebezpečná). Potřeba vody pro lidstvo, živočichy i rostliny. Upozornit na užitečnost (bez
vody nelze žít) i nebezpečnost (záplavy, sucha) vody. Zdůraznit a opakovat důležitost
hygieny. Neplýtvat vodou, přispět k udržování čisté vody (nevyhazovat odpad do vody).
Hra s vodou je nenáročná. Děti si mohou na vodu sáhnout a vyzkoušet experimenty s
vodou.
Dílčí vzdělávací cíle: osvojení a uvědomění si důležitosti a nebezpečí vody
- pomocí experimentu rozvíjet fantazii a představivost
- seznámit s vodními živočichy (vycházka za kachnami, vydrami, ...)
- posilování zajmu o poznávání
ČINNOSTI:
• přednes básně " Vodník " od K. J. Erben – vyprávění na téma vodník, dle představivosti
dětí, logopedické cvičení (olizovat horní ret doleva, doprava (špička jazyka směřuje
k nosu))
• hra na klávesy a flétnu - ,, Jak zpívá voda " (hra na nástroj připomínající vodu). Poslech
hudby " Vltava " od B. Smetany a relaxační hudba " Ševelení moře ", procvičení sluchu,
dechové cvičení (foukání do bublifuku), upevnění pozornosti
• četba z knihy Zvířátka kolem nás - zvířátka ve vodě (názorná ukázka obrázků,
vysvětlení pojmů = osvojení si pojmů (žába - skokan zelený a jeho vlastnosti, ryba pstruh a jeho vlastnosti)

• experimenty s vodou (foukání brčkem do vody, voda - sladká x slaná, zamrznutí a tání
vody)

• výroba papírového vodníka (procvičení jemné motoriky, tvořivost)

• grafomotorické cvičení s motivem ,,loďka´´

• hádanka - Má dlouhý krk a nohy taky, zobákem loví žáby i raky (čáp)

• hra Na rybáře (chytání ryb pomocí prutů)

• pomocí hry LEGO (vytvoření rybníku + vodní živočichové)
• hry s PET víčky (obrazce - rybník a v něm ryby, dle individuální fantazie dětí - žába,
ryba, kachna, ...)

Pohybová část:
Pomocí motivace (hrubá motorika) poznáváme život vody
Rušná část - chůze po kroužkách (dítě nesmí vybočit, šlápnout vedle, jinak spadne do
vody - rychle x pomalu, dlouhé x krátké kroky, ruce nad hlavou, chůze pozpátku, chůze po
špičkách x patách) - vydýchání (nádech x výdech)
Zdravotní cviky: (motivace)
1. Ruce natažené k obloze a pomalu se ohýbají směrem dolů k zemi (jako když prší)
2. Předklon a ruce naznačují plavání
3. Krouživé pohyby nohou a pak druhou - střídavě (jako když víří voda)
4. Leh na zemi ruce opřené o bedra, lokty o zem, šlapeme na kole (jako na loďce)
Relaxace - vodní panenka (děti leží zcela uvolněně na zemi, mají zavřené oči, důraz na
pravidelné dýchání, učitelka vezme dítě za ruku nebo nohu a zkouší lehkým zatřepáním,
zda jsou končetiny uvolněné) + relaxační hudba
Báseň s pohybem
Žába leze po žebříku,
natahuje elektriku,
nejde to, nejde to,
necháme to na léto.

Pohybové hry:
- Na Rákosníčka (děti do barevných kruhů správně přiřazují barevné hvězdičky –
opakování barev)
- Na žraloky (dvě děti uprostřed, ostatní děti přebíhají na druhou stranu, koho chytí, stává
se žralokem)
- Vodník a knoflíky (na zemi po třídě víčka od PET láhví, děti je sbírají, dávají dle barev
do kroužků, nejprve všechny, pak učitelka zadá počet (př. tří víčka do kroužků) – děti
spočítají všechny kroužky – matematická představivost

Písně:

(poslech)
Voda, voděnka

Básně:
Leden, leden
Leden, leden,
přikryl vodu ledem,
tam kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Sedí žába v rákosí
Sedí žába v rákosí,
tahá myšku za vousy.
Myška strachy píská,
žába přitom výská:
kuňky, kuňky, kuňk,
do vodičky žbluňk!
Žáby
Žalovala žába žábě,
že má život těžký,
že ji tuze nohy bolí,
když musí jít pěšky.
Žába
Skáčou žáby po blátě,
koupíme jim na gatě.
Na jaké, na jaké?
Na zelené strakaté!
(přednes)
Vodník - K. J. Erben
1. Na topole nad jezerem
seděl vodník pod večerem:
"Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
2. Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
3. Dnes je čtvrtek, zejtra pátek šiju, šiju si kabátek:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

4. Zelené šaty, botky rudé,
zejtra moje svatba bude:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť."

