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O vodě – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky 

• Otázky k pochopení básně: dítě si procvičuje porozumění textu. Svými slovy interpretuje 

obsah (význam) básně 

• Nová slova, slovní spojení: dítě si rozšiřuje slovní zásobu (např. přízeň, ledovec) 

2. Seznam se s koloběhem vody   

• Práce s knihou, časopisem: dítě soustředěně poslouchá četbu, vyprávění, sleduje obrázky, 

vyhledá informace (obrázky), doptává se apod. 

• Sledování pohádky/příběhu: dítě pozorně poslouchá a se zájmem sleduje pohádku  

o koloběhu vody, dokáže vysvětlit, o čem byla, co se mu líbilo/nelíbilo a proč. Poznámka: 

v předškolním věku dítěte by jeho rodiče (nebo jiní dospělí) měli mít vždy přehled o tom, jaké 

pohádky (filmy) dítě sleduje a pak si s ním o nich povykládat a vysvětlit mu jevy, které mu 

nejsou jasné, popř. by ho mohly psychicky zatížit apod. 

• Procházka s cílem sledovat koloběh vody: dítě se ptá, projevuje přirozenou zvídavost, 

dokáže vyhledat jevy související s koloběhem vody (např. mraky, déšť, louže, mokrá půda 

apod.). 

3. Vyrob si koloběh vody  

• Malování/kreslení: dítě vyjadřuje svou představivost, fantazii, experimentuje s barvami 

(zapouštění, míchání, zkoumání odlišných účinků barvy na vlhký a suchý podklad apod.). 

• Tvořivost: dítě využívá tradiční i netradiční materiály, dokáže je kombinovat, projevuje 

fantazii a tvořivost v pracovních činnostech. 

• Kreslení, stříhání, lepení, opisování slov: dítě si procvičuje jemnou motoriku, koordinaci 

oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí. Bezpečně zachází 

s nůžkami, drátkem apod. (Je nutné dítěti připomenout bezpečné zacházení s nůžkami.).  

4. Zahraj si na koloběh vody   

• Pohybové ztvárnění: dítě si procvičuje základní pohybové dovednosti, vyjadřuje 

prostřednictvím pohybu své fantazijní představy i skutečnost. 

• Hra na tělo: dítě vyjádří své jednoduché pohybové představy, sladí pohyb s rytmem (hrou 

na tělo) 

• Cvičení na překážkové dráze s dodržováním pravidel: dítě dodržuje pravidla, dbá na 

bezpečí své i druhých (např. mladších sourozenců), procvičuje si základní pohybové 

dovednosti, dokáže být aktivní po delší dobu 

5. Chraň vodu! 

• Rozhovor: dítě si procvičuje pravidla rozhovoru, nechá druhého domluvit, naslouchá, rozvíjí 

si komunikační dovednosti, seznámí se s novými pojmy 

• Otázky: dítě se ptá, projevuje přirozenou zvídavost, chápe opakující se jevy v přírodě 

• Vztah k životnímu prostředí: dítě si uvědomuje, že svým chováním ovlivňuje životní 

prostředí (kladně i záporně), všímá si nepořádku ve svém okolí, podílí se na udržování 

pořádku (ve svém pokoji, ale i doma, ve školce, kolem domu apod.) 
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6. Experimentuj s vodou        

• Experimenty: dítě si zapamatuje postup experimentu, pojmenuje věci potřebné 

k experimentu (seznámí se s novými pojmy), zajímá se o nové věci, dokáže je svými slovy 

popsat (shrnout) 

• Bezpečí: dítě dodržuje zásady bezpečnosti, dbá pokynu dospělých, respektuje jejich 

rozhodnutí atd. 
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