
ZVĚDAVÁ LOUKA

Podněcujeme cit a estetiku dítěte, objasňujeme život hmyzu. Dítě předškolního věku 
vedeme k poznávání změn počasí a střídání ročních údobí přírody. Pozoruje ptáčky, 
zvířátka a zelenající se rostlinky. 
Cíl:

 učit a poznávat svět hrou

 podpořit vzájemnou toleranci mezi dětmi a být ohleduplný k živočichům

Motivace:

Na vycházkách si všímáme rostlin, živočichů i zvířat. Dětem přibližujeme jednotlivé 

podněty vypravováním o živé přírodě. Počasí a vliv slunce hrálo v životě vždy důležitou

úlohu. Příroda se pomalu probouzí a rozkvétá a den se prodlužuje. V prvních jarních 

dnech nás brzy ráno začínají probouzet jarní ptáci a po cestě do školky nás oslovují 

první květy jara, jako jsou sněženky, bledule a hlaváček jarní. Můžeme si všímat, jak 

ze svých úkrytů vylézá drobný hmyz – mravenci, broučci, včeličky. Ovzduší se začíná 

pomalu oteplovat a kromě sluníčka na obloze můžou přijít také mraky, které přináší 

déšť nebo i jarní bouřky.

Nejdříve se naučíme básničku o louce.

Havel Jiří – Zvědavá louka

Zeptala se louka trávy, 

kdo jí nosí čerstvé zprávy.

Tráva řekla: „Vítr, paní, 

šeptá mi je při foukání…“

Rozvíjíme rozhovor s dětmi:

 Jak vypadá louka?

 Jak se dají sdělovat zprávy?

 Co dělá vítr? Jakým hlasem fičí?

 Nácvik větru s peříčkem – dechové cvičení.

 Které rostlinky najdeme na louce? – Vyjmenujeme rostliny a zahrajeme si na 

„Sedmikrásku“ (V. Fischer, Pojďte si hrát s námi, s. 143).

Když sluníčko zapadá,

sedmikráska chřadne, – (Ze stoje se vzpažením do velkého předklonu)



ke spánku se ukládá

do postýlky chladné. – (Dřep, klek na kolena a hlavu složíme na kolena)

Když sluníčko vyskočí,

sedmikráska vstává, – (Pomalu napneme nohy a hlavu necháme na kolenou – jsme v 

předklonu)

načeše si obočí, 

na motýly mává. – (Narovnáme se do výponu a zamáváme rukama)

 Které broučky najdeme na louce? – Použijeme obrázkovou encyklopedii.

 Nápodoba broučka – za pomoci kláves děti do rytmu poskakují, zkouší lézt po 

čtyřech, s pokrčenýma nohama, s nataženýma nohama, výskok se vzpažením 

(zkouší létat).

Pohybové hry:

Použijeme rozpočítadlo, kterým vybereme jedno dítě pro hru (říkají všechny děti a 

učitelka rozpočítává):

Jez topinku s bedrníkem, 

polej si to kozím mlíkem, 

jez topinku s bobkem, 

budeš skákat hopkem!

Kopřiva:

Dětem vymezíme území pro hru, a na jednu stranu půjde jeden hráč, který 

představuje  „kopřivu“, ostatní děti půjdou na protější stranu prostoru. Dítě, jež 

představuje  „kopřivu“, zaujme nezvyklou polohu, kdy se například předkloní jako 

pokřivená rostlina. Děti na protější straně začnou hru pokřikem: „Kopřivo, kopřivo, 

proč rosteš na křivo? Postav se rovně!“ „Kopřiva“ odpovídá: „Já se jen tak válím, a 

když budu chtít, tak spálím!“ Po tomto projevu se hráči a „kopřiva“ snaží přeběhnout 

na protější stranu vymezeného prostoru a „kopřiva“ se při tom snaží někoho chytit. 

Koho chytne, ten se stává pomocnicí „kopřivy“. Hrajeme tak dlouho, dokud nejsou 

všichni chyceni.

Na čtyřlístky:



Učitelka rozhodí po zemi jednotlivé papírové lístečky ve tvaru slzičky, tzv. čtyřlístků. 

Mohou být v různých barvách. Úlohou dětí je na povel učitelky „sklízíme“ rozběhnout 

se po třídě, kde jsou lístečky pohozeny, a nasbírat co nejvíce lístečků. Po chvilce dá 

učitelka další povel „končíme“ a  poté se děti snaží poskládat co nejvíce čtyřlístků. 

Můžou soutěžit jednotlivci, ale také dvojice nebo holčičky a kluci. Vyhrává ten, kdo 

jich poskládá nejvíce.

Rytmizace a pohyb:

Vijte, vijte věnce, (Chodíme v kruhu)

dělejte pletence, 

však je dosti kvítí, (Zastavíme a sedneme si)

až se louka svítí, (Začneme motat ručkama, jako bychom pletli věnce)

však je dosti lupení, 

až se louka zelení! (Vstaneme a zatočíme se)

Rozhovory s dětmi:

 Z čeho se vijí věnce?

 Co roste na louce za kvítí?

 Které známe rostliny?

 K čemu jsou bylinky?

 Které bylinky můžeme sbírat a jak?

 Co z nich můžeme připravit?

Motivace:

 Jaké je dnes počasí?

 Co všechno nás může v létě zaskočit na vycházce – bouřka, déšť, sluneční úpal.

 Jak se chráníme před nepříznivými vlivy počasí?

Havel Jiří – Mračí hra

Těsně před soumrakem 

potkal se mrak s mrakem.

Že se jim zdál smutný svět, 

chtěli trochu dovádět.

Hned měli hru vymyšlenou:

„Zahrajem si vybíjenou!“



Všechnu sílu do hry dali, 

jak si oba slíbili.

Blýskali a hromovali, 

až se zkrátka vybili!

A co při tom z vlastní viny 

vyplýtvali elektřiny!

Rozvíjíme komunikaci s dětmi:

 Jak vypadá mrak? Jakou má barvu?

 Jak můžou dovádět děti?

 Co je to blesk? Co je to hrom?

 Poznávání světových stran.

 Jaký je vítr, když fouká od jihu? A jaký je od severu (teplý, studený)?

 Co je to bouřka?

 Co předchází bouřce?

 Jak vypadá blesk?

Na bouřku:

Děti se volně pohybují po hřišti a napodobují ptáky a mávají křídly. Učitelka 

zvolá „bouřka!“ a děti se snaží vylézt na předmět předem stanovený – venku jsou to 

lavičky nebo průlezky, v tělocvičně žebřiny. Učitelka pak zvolá „bouřka přestala!“ a 

děti pokračují ve hře.

Bylinkové obrázky:

Materiál:

 papír – kartón, sušené vylisované kytky 

 nůžky, lepidlo

Postup: 

  Z kartónu vystřihneme rámeček.

  Na papír (stejné velikosti) nalepíme uprostřed vylisovanou květinu.

  Rámeček nalepíme na papír s květinou.

  Na rub obrázku nalepíme poutko na zavěšení.



Včelky:

Materiál: 

  tvrdý barevný papír (žlutý, červený a modrý),  provázek, fixy a voskovky



  nůžky, lepidlo

Postup:

 Vystřihneme oválné tělo se špičkou jako tělo a vybarvíme černé proužky a oči.

 Vystřihneme křídla, čumáček a nalepíme.

 Dozdobíme a přivážeme provázek na zavěšení.



Voda je vzácný poklad

Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu o vodě se děti 
seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody, jejím znečištěním apod.

Očekávané výstupy:

• mít poznatky o okolním prostředí (voda, živočichové);

• mít povědomí o významu životního prostředí;
• pomáhat pečovat o okolní prostor

Věková skupina: od 3 let

Charakteristika integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu o vodě se děti 

seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody, jejím znečištěním apod.
Očekávané výstupy:

mít poznatky o okolním prostředí (voda, živočichové);
mít povědomí o významu životního prostředí;
pomáhat pečovat o okolní prostředí.

Časový rozsah: 3 týdny 

Věková skupina: od 3 let 

Další tematický celek vycházející ze školního vzdělávacího programu naší mateřské 
školy se uskutečnil na téma Voda. Učitelky provázely děti tímto tématem 
prostřednictvím rozličných činností, společně s RNDr. Petrou Novou z Ochrany fauny 
ČR, která je partnerem mateřské školy, např. dělaly zajímavé pokusy. Děti poznávaly, 
kde najdeme vodu, k čemu ji potřebujeme a proč je důležitá k životu. Seznámily se s 
funkcí a účelem čističky.

Očekávané výstupy (konkrétní):

znát, kde všude v domácnosti a v přírodě najdeme vodu;
vědět, k čemu vodu potřebujeme;
uvědomovat si důležitost vody;
mít základní informace o koloběhu vody v přírodě;
využívat smyslového vnímání;
znát, jak chránit vodu před znečištěním, neplýtvat s ní;
vědět, kteří živočichové žijí ve vodě (opakování);
umět vyjádřit své pocity.



HRY A ČINNOSTI
praktické pokusy s vodou (skupenství vody, vzájemný vliv různých prostředí)
besedování (rozhovory)
prohlížení encyklopedií, knížek s danou tematikou

Kde najdeme vodu - vycházka do přírody

Společně s dětmi jsme se vydali na vycházku do přírody. Vypravili jsme se na louku a 
do lesa, chvíli jsme se zdrželi na školní zahradě. Děti měly za úkol během vycházky 
zjišťovat, kde všude najdeme vodu: mokrá tráva - rosa nebo po dešti, louže, voda na 
listech stromů, potok, pítko pro ptáčky na zahradě apod.

Odkud je voda

Pomůcky:

různé encyklopedie;
kniha "Obrázky z přírody";
obrázky.

Děti si prohlížely knihy a encyklopedie, podle obrázků si opakovaly, kde všude 
najdeme vodu v přírodě - potoky, řeky, moře, oceány, ale voda je také v listech stromů, 
květinách, trávě.
Na velkém obrázku vysvětlila učitelka dětem koloběh vody. Na ledovcích a vrcholcích 
hor je spousta sněhu a ledu. Když se oteplí, sníh a led začne tát, mění se na vodu a 
voda se valí dolů. Voda z horských bystřin stéká podél horských masivů, bystřina se 
stává řekou. Na soutoku se řeky spojují ve veletok a veletok se vlévá do moře. Kapky 
vody se vypařují z moří, ale také ze stromů, trávy a vytvářejí mraky. Mraky se 
střetnou s chladným vzduchem. Tvoří se sníh nebo déšť a všechno začíná znovu.

Hra na kapky

Pomůcky:

obrázek mraku;
různé obrázky krajiny;
obrázek sluníčka.

Učitelka rozmístila po třídě různé obrázky - hory, les, stromy, jezero, pampelišky na 
louce, řeku, holčičku s pejskem, pasoucí se stádo kraviček apod. Na velkém papíře byl 
nakreslený mrak, na který si děti stouply a všechny pohromadě tak tvořily mrak. Na 
pokyn učitelky se mrak proměnil na kapky a kapky začaly pršet na hory, na 
pampelišky, do jezera... Děti se rozmístily libovolně po třídě k různým obrázkům. Když
začne hřát sluníčko (učitelka zvedne papírové slunce), kapky se opět vypařují - z 
kytiček, z řeky, z hor a utvoří mrak (děti se vrátí na papírový mrak). Hra se několikrát



opakovala. Obměna spočívala v tom, že děti - kapky pršely pokaždé na libovolný 
obrázek krajiny.

Vyrábíme mraky

Pomůcky:

skleněná miska;
talíř;
horká voda;
kostky ledu.

Učitelka nalila vařící vodu do skleněné misky. Na misku přiložila talíř a na talíř děti 
položily kostky ledu. Společně s učitelkou děti pozorovaly, jak pára z horké vody 
stoupá vzhůru k talíři, kde se setká s ochlazeným vzduchem a vytvoří mrak.

Voda kouzelnice

Pomůcky:

voda;
miska.

Umí voda čarovat? Voda se umí proměnit na kapalinu, v páru i v pevnou látku a my si 
ukážeme, jak to dokáže. Ve třídě děti společně s učitelkou naplnili misku vodou a paní 
kuchařka ji dala do mrazničky. Po určité době misku vyndali, ale místo vody byl v 
misce led. Vodu přeměnil v led mráz, který byl v mrazničce. Misku s ledem jsme 
nechali ve třídě a pozorovali jsme, jak se teplem led postupně proměňuje opět ve vodu. 
Když byl led zcela rozpuštěný, vodu v misce jsme zahřáli a pozorovali jsme, jak z teplé 
vody stoupá pára. Po několika dnech se voda z misky vypaří úplně.

K čemu potřebujeme vodu

Pomůcky:

obrazový materiál;
pracovní listy;
pastelky.

Učitelka pomocí maňásků zahrála dětem krátkou pohádku o holčičce s pejskem, jak 
hledali vodu. Po té se učitelka ptala dětí, zda vědí, k čemu potřebujeme vodu. Děti 
projevily velkou představivost - na pití, na vaření, na mytí, zaléváme s ní květiny, pijí 
ji také zvířata, tatínek ji potřebuje na mytí auta, hasiči na hašení požárů, vodu 
využíváme i ve sportu - můžeme v ní plavat a v zimě bruslit na zamrzlém rybníku, 
někteří živočichové žijí pouze ve vodě apod. Učitelka dětem vysvětlila, že voda je 
dokonce v každém z nás, každý ji má v sobě, aby mohl dýchat a žít, je součástí lidského
organismu, ale také rostlin a zvířat. Učitelka rozdala dětem obrázky, na nichž měly 



vybarvit vše, kde byla voda - ve váze, v akváriu, v misce pro pejska, ve džbánku... Děti 
pracovaly jednotlivě nebo ve dvojicích.

Kteří živočichové žijí ve vodě

Pomůcky:

obruč;
obrázek lesa;
obrázky zvířátek a živočichů;
kuželky.

Učitelka rozložila po třídě obrázky různých živočichů a zvířat tak, že byly lícem ke 
koberci. Každé dítě zvedlo jeden obrázek se zvířátkem nebo živočichem a to pak 
představovalo. Na jedné straně třídy byla umístěna velká obruč, která představovala 
rybník, a na druhé straně třídy byl obrázek lesa. Děti - zvířátka běhaly v prostoru 
třídy a na pokyn učitelky se měly správně schovat do svých domečků - např. žáby, 
ryby, mloci do rybníka, zajíc, veverka, jezevec do lesa. Hra se opakovala dle zájmu dětí
a různě se obměňovala - děti si vzájemně měnily obrázky, pro větší obtížnost učitelka 
rozmístila do prostoru třídy kuželky, kterým se zvířátka musela vyhýbat, aby je 
neshodila.

Jaká je voda

Pomůcky:

skleničky na čaj;
sůl, cukr;
sáčky různých druhů čajů.

Učitelka připravila několik sklenic vody a ptala se dětí, jaká vlastně voda je. Děti 
určovaly barvu, chuť, teplotu. Do jednotlivých sklenic přidávaly sůl, cukr, další 
nechaly neochucenou. Učitelka sklenice promíchala a děti měly podle chuti určit, která
voda je slaná, sladká a bez chuti. Dále podle hmatu určovaly vodu teplou a studenou a 
doplňovaly, na co bychom kterou vodu použili. Barva se některým dětem zdála bílá, 
jiným modrá, nakonec jsme se shodli, že je bezbarvá, ale barevnou si ji můžeme 
vytvořit například pomocí různých druhů čajů, ale už to nebude voda, ale čaj. Do 
jednotlivých sklenic s horkou vodou děti přidávaly sáčky různých druhů ovocných a 
bylinných čajů a černý čaj. Najednou jsme měli spoustu sklenic s barevnou tekutinou. 
Barvy děti určovaly, po té zjišťovaly čichem vůni různých čajů a snažily se ji popsat a 
nakonec čaje také ochutnávaly.

Jak se ze špinavé vody stane voda čistá - vyrobíme si čističku

Pomůcky:



2 zavařovací sklenice;
písek;
kamínky;
pet láhve;
filtrační papír;
voda.

V dalších činnostech navazovala učitelka na dané téma různými pokusy. Do jedné 
sklenice dala vodu čistou a do druhé vodu špinavou. Doma i ve školce potřebujeme, 
aby nám z kohoutku tekla čistá voda, ale jak to zařídit? K čištění špinavé a kalné vody
slouží čistička a my si ji vyrobíme, abychom viděli, jak funguje a zda umí vodu 
skutečně vyčistit. Učitelka připravila 2 sklenice, do nichž dala uříznuté pet láhve 
úzkým koncem dolů a vložila do nich filtrační vložku. Do jedné láhve nasypala písek, 
do druhé hrubší kamínky. Do sklenice s kamínky nalila špinavou vodu. Děti sledovaly,
jak voda protekla, přičemž na kamíncích zůstaly hrubší nečistoty - kousky listí, 
mechu... Voda, která protekla do láhve, nebyla už tak špinavá, byla pouze kalná. Poté 
kalnou vodu děti nalily do láhve s pískem a viděly, že voda byla opět o něco čistší. 
Takto vodu několikrát prolily přes "čističku", až byla voda téměř čistá.

Vlastnosti vody

Pomůcky:

skleněné misky;
voda;
papírky;
ořechová skořápka;
kovové předměty.

Děti pracovaly ve dvojicích. Každá dvojice si naplnila skleněnou misku vodou tak, až 
vznikla mírně vypouklá hladina. Na hladinu zkoušely dávat drobné předměty a 
pozorovaly, zda budou plavat, nebo se potopí. Na hladinu vody opatrně pokládaly 
kousky papírků, ořechovou skořápku, piliny a sledovaly, jak se tyto lehké předměty 
drží na hladině a zlehka se pohybují. Stejně tak viděly, jak ihned spadnou ke dnu těžší
předměty - kovový šroubek, pinzeta apod.

Pokus se zkumavkami

Pomůcky:

úzké skleničky nebo zkumavky;
gáza;
papír.



Děti si po vzoru učitelky naplnily zkumavku vodou. Na hladinu přiložily proužek gázy,
na gázu papír a rychle otočily dnem vzhůru (svisle dolů), papírek opatrně odstranily a 
pozorovaly, že voda nevytekla. Kdo nebyl dost rychlý a zkumavku s vodou otočil šikmo 
dolů, tomu voda vytekla. Během tohoto pokusu si děti procvičovaly rychlost a odvahu. 
Dětem, které byly opatrnější a bojácnější, se tento pokus nezdařil.

Vyrábíme sopku

Pomůcky:

pětilitrová sklenice;
kádinka;
potravinářské barvivo;
horká a studená voda.

Děti pomohly učitelce naplnit velkou sklenici asi do dvou třetin studenou vodou. Do 
malé sklenice s užším hrdlem nasypala učitelka potravinářské barvivo a zalila horkou 
vodou. Tuto sklenici ponořila do velké sklenice se studenou vodou a společně s dětmi 
pozorovala, co se bude dít. Voda se skutečně chovala jako sopka - teplá barevná voda z 
malé sklenice stoupala nahoru a studená čistá voda zůstala dole. Děti se na tomto 
pokusu učily chápat, že teplá voda je lehčí než studená, tudíž stoupá vzhůru. Studená 
voda je těžší, proto zůstává dole. Stejně jako v létě, když se koupeme v rybníku, cítíme,
že na povrchu je voda teplejší a dole studenější.

Neposlušné míčky

Pomůcky:

širší nádoba s vodou;
malé míčky;
pet láhev.

Po vzoru učitelky zkoušely děti ponořit malé míčky do vody na dno nádoby, ale žádný 
míček nechtěl u dna zůstat, vždy vyskočil na hladinu. Učitelka dětem vysvětlila, že je 
to tím, že v míčcích je vzduch, který je lehčí než voda a který vynese míčky na hladinu.
Názorně to dětem ukázala na uříznuté pet láhvi. Pet láhev uříznutou asi v polovině 
zkoušely děti ponořit do vody uzávěrem nahoru. Protože byl v láhvi vzduch, který 
neměl kudy utéct, láhev se velmi obtížně stlačovala ke dnu a pak vyskočila na hladinu 
stejně jako neposlušné míčky. Poté učitelka víčko z láhve sundala a vyzvala děti, aby 
pokus zopakovaly. Děti byly překvapené, že tentokrát se jim láhev podařilo ponořit. 
Společně s učitelkou přišly na to, že láhev se ponořila, protože měl kudy odejít vzduch. 
Těmito praktickými činnostmi děti zjišťovaly vzájemné působení vody a vzduchu.



Proč je voda důležitá

Pomůcky:

loutky;
obrazový materiál.

Učitelka vyprávěla pomocí loutek dětem příběh o chlapečkovi, který byl zlý a vůbec 
ničeho si nevážil. Nevážil si ani vody, protože nevěděl, jak moc je pro život důležitá. 
Doma schválně nechal puštěný kohoutek s vodou, do potoka a rybníka házel hlínu a 
klacíky a dokonce plechovku od barvy, nevšiml si, že jeho pejsek má žízeň a rád by se 
napil, na louce utrhl květiny a nechal je ležet jen tak bez vody. Po pohádce jsme si opět
krátce zahráli "na kapky", které se prohánějí po třídě a na pokyn učitelky dopadnou 
na zem - děti si sednou na bobek. Po hře jsme si s dětmi povídali o hloupém a 
neposlušném klukovi z našeho příběhu, o tom, jak se choval, zda se to dětem líbilo, či 
nikoliv. Rozvinula se bohatá diskuse dětí, jak by se správně mělo s vodou zacházet - 
mělo by se s ní šetřit, neznečišťovat ji, protože voda je velmi důležitá pro lidi, ale i pro 
zvířata a rostliny. Bez vody se nedá žít.

Hudební hrátky

Pomůcky:

Orfův instrumentář.
Na závěr tohoto tematického celku jsme si s dětmi sedli na koberec, vzali jsme si k 
sobě kamaráda skřítka Mecháčka a přemýšleli jsme, které písničky nebo básničky 
známe, ve kterých se vyskytují slova související s tématem, kterým jsme se po několik 
týdnů zabývali (voda, příroda, počasí). Byli jsme překvapeni, kolik takových písní a 
říkadel známe, a společně jsme si je všechny zazpívali a zarecitovali. Vždy po 
jednotlivé písničce nebo básničce jsme vybrali zmíněná související slova - např. voda, 
sluníčko, prší, studánka - a ta jsme pomocí orfových nástrojů nebo hrou na tělo 
rytmizovali.

Hodnocení dětí

Téma voda se ukázalo jako velmi zajímavé a rozsáhlé. Děti získávaly poznatky o vodě 
převážně různými pokusy, což je nesmírně bavilo a pokusy chtěly několikrát opakovat.
Nacházely další související informace a vytvořily si povědomí o důležitosti vody a 
potřebě chránit ji před nebezpečnými vlivy prostředí.



Jak rostou sněženky (pohybová improvizace)

Ťuky, ťuk ... Kdopak to, děti, ťuká? - To jsem já, Jaro. - A kdepak jsi? Nevidíme tě. - 
Jsem tady! Halóóó, tady za dveřmi. - Proč stojíš za dveřmi? Pojď dál. - Kdepak. To 
ještě nemohu. Ještě nepřišel můj čas na střídání paní Zimy. Zatím jen tak stojím za 
dveřmi a zlehounka je otvírám, abych vám podalo jarní pozdrav, něžnou bílou kytičku. 
- A proč je celá bílá? - To aby paní Zima nepoznala, že jsem už tady. Bílé kvítky se 
mezi tajícím sněhem snadno schovají. Jen pozorným očím neuniknou. Tak se, děti, 
dobře dívejte, určitě je objevíte.

Pojďte si hrát na sněženky! Všimněte si děti písničky. Její tóny zní jako ze zámku a 
představují sněženky, jemné a křehké, jako princezny. Pak nastoupí zvuk elektrické 
kytary, to je ten drsný chlad, ve kterém kytičky rostou. Sněženky jsou, jak se zpívá v 
písničce, otužilé kytičky, a tak jim sníh kolem neublíží. Děti se schoulí do klubíčka, 
přehodíme přes ně bílou plachtu - "sníh", děti pohybově znázorní růst kytičky. K 
improvizaci si pustíme písničku Sněženky.

Sněženky z papíru (práce s papírem - překládání, lepení apod.)

Čtvereček bílého papíru děti přeloží napůl tak, aby vznikl trojúhelník. Přeloženou 
hranou obrátí trojúhelník k sobě a oba krajní rohy zvednou a přeloží směrem nahoru. 
Vznikne tak kytička, kterou mohou nalepit na tónovaný výkres a dokreslit listy. 
Stejným postupem mohou vytvořit z barevného papíru tulipán, při nalepování bude 
hlavička květu, na rozdíl od sněženky, vzpřímená.

Více - méně - stejně (porovnávání)

Z kytiček (na kartičce, vystřižené, umělé) vytváříme skupinky, vždy dvě skupinky 
vedle sebe. Děti porovnávají počet kytiček a vkládají mezi ně znaménka <, >, =. 
Význam matematických symbolů dětem jednoduše vysvětlíme tvořením symbolu z 
dlaní. Děti spojí dlaně k sobě a otvírají "zobáček", do otevřeného zobáčku vložíme víc.

Navrhované činnosti:

Sluníčko (kresba tuší doplněna otiskováním barvené gázy)

Na vystřižená kolečka z výkresu děti nakreslí špejlí černou tuší sluníčko. Na podložku 
(kartón) poklademe gázu, zajímavou strukturu vytvoříme překládáním v různých 
směrech, štětcem naneseme žlutou tuš a nakreslené sluníčku položíme na nabarvenou 
gázu a přitlačením k podložce děti otisknou strukturu gázy na obrázek sluníčka.

Cestování za sluníčkem (loutková hříčka)

"Kampak letíš, beruško?" - "Za sluníčkem!" - "Jejda, to je hodně daleko!!!" - "Odkud to 
víš?" - "Je to napsané v knížkách." - "A copak tam ještě psali?" - "Sluníčko je hodně 



veliké!" - "Jako dům?" - "Kdepak!!! Větší než všechny domy i se zeměkoulí, na které 
stojí?" - "Na zeměkouli? Domy stojí přece na rovné zemi a ne na kouli!" - "Máš pravdu, 
beruško, domy stojí na rovné zemi, protože Země, tak se jmenuje naše planeta, je koule
moc veliká. Museli bychom cestovat do vesmíru, abychom Zemi viděli kulatou. A to je 
tak hodně dlouhá cesta, že křidélka by tak daleko nikdy nedoletěla! A pročpak si 
chtěla za sluníčkem?" - "Protože mi lidé říkají slunéčko sedmitečné a chtěla jsem se 
podívat, jestli i sluníčko z oblohy má sedm teček." - "Kdepak, beruško! Počítat tečky na
sluníčku? Víš, jak sluníčko pálí? Je dobře, že je tak daleko! Kdyby bylo jen o kousek 
blíž, všechno by shořelo na prach! A kdyby bylo ještě kousek dál, pro změnu by zase 
vše umrzlo. Bez sluníčka by byla všude jen tma a zima." - "To jsem ráda, že je sluníčko 
na svém místě!" (Jako závěr použijeme písničku Sluníčko.)

Kruh a koule
Pozorování dětem odpoví na otázku souvislosti mezi kruhem a koulí.

1.Na kartón nebo čtvrtku nakreslíme kruh o stejném poloměru jako míček, kruh
vystřihneme. Děti si vyzkoušejí do kruhového otvoru vložit nejdříve kruh, pak 
kouli (podložku s otvorem zvedneme do středu koule, aby děti viděly, že koule se
může v otvoru otáčet a vždy přesně odpovídá velikosti kruhového otvoru).
2.Z modelovací hmoty vytvoříme kouli. Rozřízneme na půl, děti upozorníme na 
tvar řezu. Obě poloviny spojíme a rozřízneme na jiném místě. Děti opět pozorují 
tvar řezu.
3.Z papíru vystřihneme mnoho kruhů, spojíme je v ose sešívačkou a 
vytvarujeme do tvaru koule.
4.Děti mají za úkol nakreslit míč - nakreslí kruh. Znovu dětem ukážeme 
vystřižený kruh, prohlédneme si ho ze všech stran - je plochý, prohlédneme si 
míč - je kulatý ze všech stran.
5.Závěr: na papír nemůžeme nakreslit kulatý tvar ze všech stran tak, jako míč 
ve skutečnosti je, ale nakreslíme ho jako kruh.

Děti si prohlédnou mapu zeměkoule a globus. Obojí představuje naši Zemi. Je kulatá a
v mapě je zakreslená jako kruhy. Položíme dětem otázku, co si myslí, jaký tvar má 
Slunce. Necháme děti volně vyjádřit a můžeme jim navrhnout, aby si o tom doma 
popovídaly s rodiči.

Hodnocení dětí


