KRÁLOVSTVÍ VODY
Cíl: Seznámit děti s vodními plochami (rybník, jezero,
moře) a toky (řeka, potok), se životem na hladině i pod
hladinou, upozornit děti na to, jak je voda důležitá pro
všechny živé tvory na planetě a také na bezpečné
chování u vody i ve vodě.

Jazykové chvilky:
 foukáme brčkem do vody, špulíme pusu jako ryba,
nafukujeme tváře, učíme se střídat polohy jazyka
(nahoru, dolů, do koutků, jazyk za horní zuby, v klidové
poloze, na horní patro)
 procvičujeme zvukomalebná slova, jednoslabičná i
dvojslabičná slova vzhledem k individuálním potřebám
dětí rozvíjíme slovní zásobu a učíme se tvořit jednoduché
věty ( popis obrázků v knize „ U vody a ve vodě“)
Pohybové chvilky:
 hrajeme pohybovou hru „Žralok a rybičky“ při které se
děti učí přijmout roli ve hře, reagovat na zvukový signál,
orientovat se v prostoru a dodržovat stanovená pravidla
hry a také respektovat přání ostatních dětí i prosazovat
svá přání a potřeby.
 zdravotní cviky a relaxace se šátky a poslechem malé
části symfonické básně Vltava

Na procházkách po okolí pozorujeme život u vody i ve
vodě, chodíme krmit kachny k řece, upozorňujeme děti na
bezpečné chování v blízkosti vodních ploch, seznamujeme
děti se zvířaty, která u vody i ve vodě žijí a co v zimě
potřebují (krmení, vysekaná díra v ledu pro ryby)
Rybolov – chytáme ryby, učíme se základní barvy a
soutěžíme, kdo dřív uloví rybky, procvičujeme jemnou
motoriku
Pokusy s vodou – rozpouštíme sůl, cukr ve vodě,
ochutnáváme sladkou i slanou vodu, pozorujeme, že olej a
voda nejde spojit, sledujeme stoupající páru z horké vody a
dbáme na bezpečnost při práci s vodou

Na rybníku – děti společně vytváří vodní hladinu v zimě –
na karton plošně malují rybník, lepí rybky a bruslaře a
otiskávání prsty „sníh“.
Zpíváme písně Prší, prší, Holka modrooká, Rybičky,
doprovázíme zpěv pohybem, tancem, hrou na tělo i
jednoduché rytmické nástroje.
Prohlížíme si a popisujeme obrázky vodních ploch, toků,
živočichů a rostlin, které žijí ve slané i sladké vodě, lodí,
vodních sportů zimních i letních, seznamujeme se
koloběhem vody v přírodě, posloucháme zvuky velryb,
delfínů, parníku, šumění moře, vodopádu…

