KRÁLOVSTVÍ ZEMĚ
CÍL PROJEKTU:
Prohloubit poznatky dětí o Zemi jako planetě a jejím povrchu, na kterém
všichni žijeme a který je naším domovem / povídat si, pozorovat, hrát si,
zkoušet /.
BÁSEŇ K PROJEKTU:
Čím voní hlína?
Čím voní hlína? To je prosté vším, co z ní roste:
dřínem i modřínem,
trávou i chlebem
a také nebem.
Jak se to nebe dostane dolů?
Chytí se vody a padají spolu.
Hlína je po dešti vypije z louží.
Ať jí slouží!
ČINNOSTI:
Země jako planeta – dramatizace: Jedno dítě stojí uprostřed místnosti, drží
v rukou velké sluníčko, představuje Slunce, druhé má v ruce planetu Zemi, otáčí
s ní a děti určují, kde je právě den a kde noc . Pomalu putuje po vyznačené dráze
kolem Slunce a my si říkáme, které roční období u nás právě probíhá vzhledem
ke vzdálenosti od sluníčka.
Povídáme si o tom, co všechno najdeme na povrchu Země: hlína, kamení, písek,
voda, kopce, stavby, lidé, živočichové, rostliny, dopravní prostředky.
Kolektivní práce ZEMĚ JE MÝM DOMOVEM – plošné vytváření.
Pozorujeme vzorek půdy: Prohrabáváme špejlí, pozorujeme lupou, vybíráme to,
co do půdy nepatří.
K čemu slouží hlína? / rostliny, živočichové žijící
v půdě /
Smyslová hra KRTKOVA KUCHYNĚ: Zavážeme dětem oči, po cestičkách
z novin / podle hmatu / po čtyřech putují jako krtek do „kuchyně“, kde čichem

rozpoznají různé aromatické potraviny, mýdlo, …
Pokus: Klíčení semen, pozorování jednotlivých fází klíčení, sázení.
Co všechno potřebuje rostlina k růstu?
Poslech vyprávění: Jak vyroste ze semínka strom?
Dramatizace: Semínko – děti jsou stočené do klubíčka /semínko spí v zemi/,
kapka vody semínko probudí.
Klíček – děti se posadí, jednu nohu skrčí pod sebe, druhou
natáhnou /klíček/.
Rostlinka – začne růst rostlinka, děti mají ruce sepnuté nad hlavou
a pomalu se zvedají. Začnou růst listy a květy. Rostlina
odkvete, děti svěsí paže, zralé semínko zapadne
do půdy – děti se opět stočí do klubíčka.
Opakování básně s pohybem: Spalo v zemi zrníčko,
hřálo na něj sluníčko,
deštíček mu dával pít,
aby mohlo vyklíčit.
Grafomotorika: ml. děti: MYŠÍ OCÁSKY
st. děti: KDO KDE BYDLÍ?
Pracovní listy: ml. děti: KTERÉ VĚCI NEPATŘÍ DO LESA?
st. děti: NAJDI ROZDÍLY, NAJDI PÍSMENKA
Počítáme, procvičujeme barvy.
Cvičíme s motivací: JSME ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ NA ZEMI A POD ZEMÍ.
Využijeme stolky, židle, díly švédské bedny, látkový tunel, lavičku, plastové
oblouky, velké molitanové kostky.

PÍSEŇ K PROJEKTU:

