
Téma: Objevujeme svět kolem nás
Podtéma:  Řeky a moře

Rozvoj tělesných dovedností: 

- Cvičení na písničku Holka modrooká z pořadu Hýbánky - 
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e313292320050009

- Cvičení na hudbu s Míšou Růžičkovou písnička Labuťátko - 
https://www.youtube.com/watch?v=LaE9HsHTq5g

- Rozcvička se žabičkou Bupi - https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM

Rozvoj řečových dovedností: 

- Zopakuj si všechny dny v týdnu. Jakou mají hlásku na začátku slova, jakou na konci?
- Jaký máme dneska den? 
- Jaké máme roční období? Vyjmenuj je. 
-  Zvládneš vyjmenovat všechny měsíce? 
- Kde najdeme řeky, kde moře? 
- Podívej se na pořad „K čemu je moře?“ https://edu.ceskatelevize.cz/video/5224-k-

cemu-je-more 
- Co všechno najdeme v moři a v řece? Byl jsi někdy u moře? 
- Jaké je mořské dno? Podívej se do knížek, přivezl jsi sis někdy poklady z moře? Jak 

vypadají? 
- Čím nám moře a řeky obohacují jídelníček, jak moře prospívá našemu zdraví a proč? 
- Víš, jaké nebezpečí voda skrývá? Umíš plavat? 
- Nauč se básničky: 

U vody
F.Hrubín

Hop do vody, do vodičky
Zahrajem si na rybičky.
Hop do vody jako šipka,
Velká voda, malá rybka!
Hop – a z vody na sluníčko,
uschnou záda, uschne líčko- 
Ať si jak chce, ryba vede,
Tohle přece nedovede! 

- Nauč se říkadlo Na saních od Josefa Lady. Odpověz na otázky: 
1. Kdo všechno měl radost, ze sněhových vloček?
2. Jak se jmenovaly děti, které šly sáňkovat? 
3. Proč se nevešly na sáňky, a jak nakonec sáňkování vyřešily? 
4. Jaké oblečení děti půjčily pejskovi Voříškovi? 

U řeky
F. Hrubín 

Úhoříčku, úhoři, jaké 
to je na moři?
Já tam nebyl Frantíku,
ani u nás v rybníku. 
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- Popros někoho, kdo umí číst a poslouchej pohádku „O kapičce Karličce aneb, jak to 
všechno začalo“ Odpověz na otázky. 

Pohádka o kapičce Karličce aneb, jak to všechno začalo

Kapička Karlička Je tu jedna kapička, jmenuje se Karlička. Táhne to tu stovky let,

vidí, jak se mění svět. Dříve bylo všude čisto, čistý vzduch i voda. Teď je všechno

jinak, což je velká škoda. Karlička má velkého kamaráda, je to sluníčko. To řídí

svou energií koloběh vody. Voda se odpaří do mraků, tam se srazí a spadne na

zem v podobě deště, sněhu nebo ledových krup. Do ovzduší se vypařuje voda z

ledovců, z moří, oceánů, voda z půdy, jezer, řek. Karlička se dříve měla dobře,

potom se ale začaly stavět továrny, začala jezdit auta a už to bylo všechno jinak.

Jednou se kapička Karlička dostala do řeky, která byla blízko továrny a Karlička

se lekla – voda byla špinavá a smrděla. Chtěla uplavat, ale nebylo kam, všechna

voda byla špinavá. Karličku zachránilo sluníčko, vypařila se do mraků a oddechla

si. Ale ne na dlouho – spadla jako déšť do moře, ale vůbec v něm nebyla modrá,

krásná voda, ale měla naopak ošklivou barvu. Karlička viděla kolem plout loď,

která převážela ropu, a námořníci vymývali v moři sudy. Karlička z toho úplně

onemocněla, naštěstí ji opět zachránilo sluníčko, ale tentokrát ji muselo dlouho

léčit, než se zase uzdravila. Potom se kapička chtěla opět podívat na zem, ale

tentokrát měla štěstí – spadla do horského potoka, v něm byla voda krásně

čistá, průzračná. Karlička si zde našla spoustu nových kamarádek, s kterými si

vesele hrála a byla tu moc spokojená.

Otázky: 

1. Co se stane s kapkou, když prší?
2. Co si z příběhu nejvíce pamatuješ?
3. Kde všude můžeme kolem sebe vidět vodu doma?
4. Kde všude můžeme vidět vodu venku, na zahradě?



Náměty na hudební činnosti: 

1. Poslech písně od J. Nohavici – V moři je místa dost (https://www.youtube.com/watch?
v=-5vfpFecyxQ) 

- Kdo všechno žije v moři? Pozorně poslouchej a spočítej, kolik mořských živočichů 
zazní v písničce? Věděl bys, na jaký hudební nástroj hraje zpěvák v písničce? 

2. Poslech části Vltavy od B. Smetany – relaxace, nebo stavění potoka, nebo moře z toho
co máte doma, nebo volným pohybem kreslit na papír vlnky, popřípadě položit na 
papír mušle a obtahovat je. 

Obrázek 1: Moře (foto autorky)

Obrázek 2: poslech a práce s jemnou motorikou
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3. Zazpívej si písničku Holka modrooká - https://www.youtube.com/watch?
v=YlqVE9OoZl0 , obrázek k notám si můžeš vybarvit. 
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Náměty na výtvarnou činnost

1. Skládání papírových lodiček a parníků: https://www.youtube.com/watch?v=oN-
NvRHIYog , https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q

2. Loďka ve slaném moři: https://tvorive.estranky.cz/clanky/leto/lodka-ve-slanem-
mori.html

3. Kapr: https://tvorive.estranky.cz/clanky/vanoce/kaprik.html

¨
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Pracovní listy k tématu: 











Pracovní listy – příprava do školy
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