
                                    Vážení rodiče a milé děti, 

Zasíláme Vám ucelený soubor tematicky zaměřený dle našeho školního vzdělávacího 
programu s názvem „Jaro už je za vrátky, přemaluje zahrádky“  

Pro tento čtvrtý březnový týden jsme si pro Vás připravili podtéma „ Voda, voděnka“ / dne 
22.3. Den vody/ 

 

Voda je nezbytnou součástí našeho života. Bez vody by nebylo života. Voda je dar potřebný pro 
všechny rostliny, zvířata i lidi. Proto je na nás všech, dětech i dospělých, abychom ji šetřili, chránili a 
neznečišťovali. 

 

 

O vodě či voděnce je mnoho písniček např. „Prší, prší“, „Holka Modrooká“, … zkus si nějakou  
společně s rodiči zazpívat. 

 

 

Zacvič si s básničkou 

Dnes je krásný den,                                              / chůze / 

asi půjdu ven. 

Slunce krásně hřeje,                                           / rozpažit, dělat paprsky / 

na všechny se směje. 

Pak se schová za mráček,  

začne pěkný lijáček.                                           / naznačovat prsty déšť / 

Honem rychle pospíchám,                               / běh / 

do bezpečí, do sucha.                                       / schovat se do klubíčka / 

A když pršet přestane, 

všude mokro zůstane.                                     / zvednout hlavu / 

 



Jarní budíček 

Haló všichni vstávejte,                  / stoj, ruce k puse a zavoláme / 

jaro opět vítejte.                           / stoj, máváme rukama / 

Celou zimu jste jen spali,             / stoj, ruce u hlavy, jako když spíme/ 

protáhněte svoje svaly.               / stoj a protahujeme se / 

 

 

Příběh -  Koloběh vody 

Povím Vám příběh kratičký 

o cestě vodní kapičky. 

V potůčku se prohání, 

když ji slunce zahřeje, 

na páru se promění, 

kam se potom poděje? 

Stoupá vzhůru do mraků, 

je to cesta zázraků. 

Až má mráček plné bříško, 

zahromuje „ stačí! „ 

Kapička se změní v děštík, 

pláštěnku ti smáčí. 

Tenhle příběh nemá konec, 

není za ním tečka, 

kapka steče do potůčku 

a zas dokolečka. 

_  



Zkuste si s rodiči povídat o vodě 

Jaká je voda?   / průhledná, nevoní, teče, mokrá, důležitá pro život, nemá barvu…./ 

K čemu je voda potřeba? / na žízeň, na zalévání, na praní, na mytí, na plavání, na ochlazení, pro ryby, 
na bruslení, na lyžování…/ 

Co by se stalo, kdybychom pili špinavou vodu?  / byli bychom nemocní, …/ 

Kde všude můžeme pozorovat vodu? / v potoce, v řece, v moři, po dešti v kalužích, kapky rosy na 
trávníku, mraky jsou z vypařené vody,… 

Která zvířátka žijí ve vodě? / ryby – kapr, pstruh, velryba, mořský koník, mořská želva,…./ 

Která zvířátka žijí v její těsné blízkosti? / žáby, vydra, bobr, vážka, labuť,…./ 

Jaký má voda tvar? / mění tvar podle nádoby, ve které se nachází – vyzkoušejte přelívání vody 
z jedné nádoby do druhé / 

Voda se v přírodě mění během ročních období. Skupenství vody ovlivňuje teplota. V zimě, kdy je 
teplota vzduchu nižší, najdeme vodu v přírodě v pevném skupenství – jako sníh a led. 

V kapalném skupenství je během celého roku a v plynném je to vodní pára. 

Proč vznikají oblaky? Slunce ohřívá vodu v mořích, řekách, rybnících i na povrchu země. Voda se 
odpařuje, změní se v neviditelnou páru, která stoupá vzhůru všude okolo nás. Když pára vystoupí 
vysoko do ovzduší, kde je chladněji, ochladí se a změní se v kapky vody a malé kousky ledu. Když se 
spojí kapičky a kousky ledu, vytvoří se mrak. Když je pak mrak přeplněný kapičkami vody a ledovými 
částmi tak, že je nemůže udržet, začnou z mraku padat. Když je okolní vzduch teplý, tak prší, když je 
v zimě okolní vzduch studený, zůstanou kapičky zmrzlé a sněží. Když začne pršet, část deště se vsákne 
do země, kde zásobuje vodou rostliny a stromy a část se zase vypaří do vzduchu – tomu se říká 
koloběh vody v přírodě. 

 V příloze máš úkoly  - vymaluj si obrázek a vyprávěj o koloběhu vody v přírodě.  

                                      -kolik kapek spadlo z mraku 

                                      - dokresli deštík, aby se žabka mohla vykoupat v kaluži 

                                      - vyrob si do pokojíčku závěs z mořských živočichů  

                                      - vystříhejte a zahrajte si pexeso 

                                      - nakonec si uspořádejte želví závody 

 

Při plnění úkolů Vám přejeme hodně zábavy 

Kolektiv MŠ 
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