
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milé děti,  
v letošním školním roce slavíme společně naše (NE)obyčejné dny. A zrovna 
dnes, 22.března, si můžeme jeden z nich připomenout. Je to SVĚTOVÝ DEN 
VODY, který zdůrazňuje všem důležitost vody pro život na naší planetě Zemi a 
nutnost s ní šetrně zacházet a chránit její čistotu. 

Posíláme vám nabídku činností, ze které si můžete vybrat takové, které budou 

pro vás nejzajímavější a budete je dělat rády (stejně tak jako vaši rodiče).       

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky: 

• O čem je báseň? 

• Co znamená „rostlinám v zemi rozdám svou přízeň“? 

• Kam pluje voda v řekách a potocích? 

• Co dělá voda z ledovců? 

2. Seznam se s koloběhem vody   

Seznam se s koloběhem vody (nebo si ho zopakuj) pomocí knih, obrázků, ale také 

například i při procházce (do parku, k řece). Můžeš se podívat i na pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M 

3. Vyrob si koloběh vody  

Vyrob si svůj koloběh vody z doma dostupných materiálů. Fantazii se meze nekladou, 

můžeš využít papíry, látky, krabice, brčka, provázky, modelínu apod.). Můžeš si ho také 

namalovat, nakreslit.  

4. Zahraj si na koloběh vody   

Koloběh vody můžeš ztvárnit různými způsoby, např. pohybem: ze země (dřepu) se 

můžeš vypařovat jako kapička vody (postupně vstávat, vzpažit ruce co nevíce to jde), 
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V KAPIČCE ROSY UHASÍM ŽÍZEŇ, 

ROSTLINÁM V ZEMI ROZDÁM SVOU PŘÍZEŇ. 

PAK V PÁRU ZMĚNÍM SE, NAD LOUKOU NAD LESEM, 

OBLÁČEK HUŇATÝ MĚ NEBEM PONESE. 

 

POTKÁM SE S DAŠÍMI OBLAKY JEŠTĚ 

A SPOLU POŠLEME NA ZEM PROUDY DEŠTĚ. 

 

V ŘEKÁCH A POTOCÍCH DO MOŘE PLUJEME, 

Z LEDOVCŮ NA HORÁCH POSTUPNĚ TAJEME. 

VŠE STÁLE DOKOLA, TRVÁ TO CHVILIČKU, 

A JÁ SE ZMĚNÍM ZASE V TU ROSY KAPIČKU…☺ 
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plout jako obláček (vzpaženýma rukama napodobovat, jak plují mraky, pomalu – rychle, 

záleží na síle větru), a zase jako déšť padat dolů na zemi (napodobit kapičky deště prsty, 

opět pomalu – rychle).  

Můžeš si zahrát na déšť hrou na tělo: nejprve ťukej o sebe prstíky, pak dlaněmi, pak 

dlaněmi o stehna, přidej dupání nohou…. až z toho bude silný liják, možná i bouřka! Nic 

však netrvá věčně, déšť skončí a ty si můžeš lehnout na zem a představovat si, jak se 

vznášíš na něžném obláčku….  

Můžeš si také zasportovat: vytvořit překážkovou dráhu, kterou budeš postupně (po jedné) 

přenášet kapičky vody (např. míčky, papírové koule atd.) a tvořit velký mrak. Můžeš se 

také kapičkami vody (míčky, papírovými koulemi) strefovat do mraku (koš, něčím 

ohraničený prostor na zemi atd.). 

5. Chraň vodu! 

Společně si doma povykládejte o tom, pro koho/co je voda potřebná. Co by se stalo, 

kdyby bylo vody málo nebo by nebyla vůbec. Také si připomeňte, jak vodou šetříte (určitě 

znáte kapičkové pravidlo) a jak přispíváte k její čistotě (nevyhazujete odpadky v přírodě 

atd.). Společné povídání můžete provádět i v rámci procházky.  

6. Experimentuj s vodou        

Můžeš experimentovat a zkoumat, co všechno voda umí. Pokusy však můžeš dělat jen 

s dospělákem! Nabízíme několik nápadů, ze kterých si vyberete i podle toho, co máte 

doma k dispozici. 😊 

• https://vida.cz/blog/barevny-olejovy-dest 

• https://vida.cz/blog/ledove-malovani 

• https://vida.cz/blog/potapec 

• https://vida.cz/blog/vodni-hladina 

• https://vida.cz/blog/rybicka-na-vodni-hladine 

• https://vida.cz/blog/sponka-na-hladine 

• https://vida.cz/blog/ubrousek-pod-vodou 
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