
UVODY
18. - 22.5. 2020

Ahoj děti!.Dobý den, rodiče!

Jste zvědavé, o čem si budeme tento ýden povídat? Určitě jste podle nárvu
poznaLy,že to tentokrát bude o vodě v mnoha jejích podobách. Proč je voda
důležitá? Kdo ji potřebuje? Kde se bere? Jak ji můžeme chránit? Která zvířáttka

žíjiuvody nebo přímo ve vodě? Jaké rostliny mají vodu rády? A co pohádkové
postavy? otázek je spousta, tak si pojďme na něl(eré odpovědět.

I dnes máme pro vás pohádku. Tak se posad'te a mamku nebo tat'lcu pozorně
poslouchejte.

Zabka princezna
Žilažabka princezrra, ach ta byla líbezná.

Ze|enáhlava, ze|enénožky, zelené čelo. Zelenébylo celičké tělo.

Ži\av lese u modré tůně, jejížvoda pomríhá tomu, kdo láskou stůně.

Hlídala v tůňce vďu, aby byla čistá, a že pro ni jednou přijde princ, to si byla
vážnějistá.

Žaauazpíva|au tůně své písně. Sni1a o dni, kdy princ přijede si pro ni,

pro žabku ubohou, co tu lc\ďlli němu potoky slz roní.

Jeden královský syn právě z honu jede kolem ní,

píseň slyší líbemou' Zaposlouchá se do ní.

Zakletou princeznu políbil směle, žabka se promění,vypadá skvěle.

A pak byla svatba dlouhá, nám tu po ní zůstala jen pohádka pouhá.

Práce s pohádkou:

Poslouchal(a) jsi pohádku pozomě? Pak budeš nát odpovědi na následující
otánky.: o kom byla pohádka? Kdepak žiLa žabka? Kdopak poslouchal, jak
žabka zpívá? Vysvobodil žabku? Víš' jak dělá žabka? Které další zvíŤe máš, co
žije ve vodě? TJkaŽ,jak umíš skákat jako žabka! o



Procvičování řeči:
Jak dělá ryba?

Jaké zvuky vydávážába? (kvák, kuaky kvak)

Vyjmenuj různé podoby deště. (prší, mrholí, mží,krápe, lejeo liják, lijavec...)

JatCý je rozdíl mezi rybníkem a potokem? (stojatá x tekoucí voda)

Procvičíme si první hlásku ve slově na básničku:

Smufuá žabka
Žabkahopsá, smutně skáče,

co ji trápí, pročpak pláče?

Velkou starost ona má,

jakou hláskou (doplní se s|ovo) začíná?

Zazpívejme si: Hotka modrooká nebo Prší,prší.

Znášještě nějakou písničku, kde se zpíváo vodě, hastrmanovi nebo o žabkáctů

Procvičování grafom oto riky :

V příloze máš prár cvičení na uvolnění ruky. Jednotažky ryby a raka. Vyber si
obrázek, ktery se ti víc líbí.

Nezapomeň na správný úchop tuž-ý nebo pastelky!

Životu vody:
Až se vydáš spolu s mamkou nebo tat'kou na vycházku k vodě' pozoruj vše, co
tam můžeš vidět. Ze nriř*určitě uvidíš žáby, ve vodě ryby, na hladině budou
plavat vodní ptáci,třeba kachny nebo labutě. Nad hladinou budeš moci
pozorovat vážky a taky tě tam můžou poštípat komáři o ! Kolem vody rostou
rostliny, rumé tráw, rákosí, orobinec, krrísné lekníny nebo stulík.



Když půjdeš opravdu potichu a budeš mít velké štěstí, uvidíš možltái vodníka!

Také se mu říká bastrman. Nemůžeš se splést" Jakmile uvidíš v blízkosti
nějakého rybníka postavu oblečenou v zeleném kabátku, zelených kalhotách,
červených botkách a na hlavě bude mit ze|ený klobouček ozdobený
pestrobarevnými pentličkami, navíc mu bude ze šosu kapat vody, pak se
nemůžeš mýlit. Bude to vodník.

Tak teď už víš, jak hastrmrínek vypadá a můžeš si ho podle popisu nakreslít! To
jme zvědavé, jak se ti to povede!!!

Pokusy:

1) Výroba mraků

Poťebuješ : skleněnou misku

t,al|Ť

horká voda

kostky ledu

Mamka nebo taťkanalije vďící vodu do skleněné misky. Na misku položí ta]lř a
na talíř dáš kostky ledu. MůŽeš pozorovat,1akpéxa z horké vody stoupá vzhůru
k talíři, kde se setká s ochlazeným vzduchem a vytvoří mrak.

2)Vlastnosti vody

Pomůcky: skleněná miska

Voda

Papírek

ořechová skořrípka

Kovové předměty ( šroubek, mince)

Naplníš si misku vodou tak, ažvmikne mímě vypouklá hladina. Na hladinu
zkoušej dávatdrobné předměty a pozoruj , zdabudou plavat, nebo se potopí.

skládání z papíru:
Zkus složit z papíru lodku , parník nebo žabku. Návody jsou na youtube.



Ochrana Vody:
Určitě víš, že je voda pro náš žjvotmoc důležitá.Bezvody by nebyl život na
naší planetě, a proto ji musíme chnánit . Víš jak?

Víš, že ělověk vydrŽi bez jídla i deset dní, ale bez vody jen tři dny?

Vodu potřebují i z:tíŤéttka a rostliny. Jestli máš doma nějaké miÍátko, běŽ rychle
zkontrolovat, jestli má dostatek pití !

Na závěr:

o vodě bychom si mohli ještě dlouho povídat, ale pro tento ýden je tobo ažažlll
o. V pÍíLoze máte nachystané nějaké úkoly ,tflkti držíme palce, aby jsi to
zvládnul (zvládla) jako nic!

Mějte se krásně a už se na vás příští {den těšíme! Určitě budeme hodně venku
nazahradě, kde si užijete, nejen s vodou, hodně legrace!

Tvoje paní učitelky Lenka a Ivana O

PříIohy:
1) Jednotažka: rak, ryba

2) Jak se to říká správně? Přiřaď a vybarvi.

3) Louka a řeka

4) Grafomotorika - vlnovky, vybarvit

5) Zraková orientace _ doplň, co schází ('ybky)

6) Vybarvi si vodníěka

7)Pomoz rybaři najít cestu k rybce _ řešení labyrintu

8) Panáček _ geometrické tvary

9) Něco pro koumáky -rybky. Střídej tři barvy * modrou,žlutou a zelenou tak,
aby byly v každé rybce všechny barvy, a|epokaždé jinak uspořádané. Přijdeš na
všech šest moŽností?

l0)Pověst o vodnících v Pokřikově - ,,čtení.. podle obrázků
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ospolý ioko kotě
o hlódo'ý ioko v!k...

UŽ jste někdy o sobě také s|yše|i - ty jsi dneska jako z hadích ocásků - ty máš hlavu jako vrab.
čí hnízdo - jsi zase špinavý jako prase. Umě|i byste ke kaŽdému přirovnání na stránce přiřadit
správné zvíře? Zkuste to.

Mlaská u jíd|a jako.
Je zvědaváiako.
Má ruce studené jako -

Ten peláší jako .
Pořád jen bruěí jako .
Proě stále m|číš jako.
Chodí dnes jako zmok|á
Je chytrý jako -

Je pilná jako.
Dnes spí jako -

Drápe jako -

Námět a text: Eva Veberová
Nakresli|a: olga Franzová
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Ten je silný jako .
Je pyšná jako.
Loudá se jako .
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nozuvtovÁ 11ícHoVn: Seznámit se s biotopem tučních a vodních Živočichů, pojmenovat je. a správně zařadit.

Drobná i VětšÍ zvířatka z této stránky mají své oomovy. Mnoná z nich dobře znáš'.Řuš iu p,oto fojmenovat. Nékterá ze zvířátek rnůŽeš vidět i na |ouce

a u vodv. Pokus se čárou dovést zviiattá na |ouku nebo k řece pod|e toho, kde sejim nejvíc |íbí.



yLNowď
sTaJÍ ČÁ? Ná tsŘtttu,
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NA JAKou, Ná JáKou?,
Ná zELENou oI<ATou,
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Zrakoíábiléntace - doptň, co schází
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U rybníka jsme s kamarádem Ronem potkali pana rybáře. Chytl kapřika,, aIe

nějak se mu v rybníku zamota| vlasec. Pomůžeš rybářt naiít ke kaprovi správ.
noll cestrr? Jestli chceš, můžeš okolo rybnka domalovat také rákosí.

Dalším důležitým zdrojem vody r'přírodě jsou krom potůčků, tůní a řek také stu-

dánky. Taková lesní studánka do přírody patří.
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Spočítej na obrázku panáčka všechny obdétníky, čtverce,
trojúhelníky a kruhy. obdétníky vybarvi červeně, čtverce

modře, trojúhetníky zeleně a kruhy žtutě. ,,;.;' ]:, ...:::i 
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Na území HlineckabývaIo kdysi hodně rybníků, a tak se o rybnících a vodnících
vyprávěly taky různé přfuěhy.

Přečti si pověst o vodnících v Pokřikově a fovÍrou si k tomu vymaluj i vodnický
obrázek.

Iah se pokříhovští zbavíIí vodníhů

U Pokřikov a býval hluboký , ve kterém se chovaly rŮznédruhy ffiv
Kdyžserybník1ovil,bylatovelkáudá1ostasešlasecelá@e.Jednohoroku
.%,Řn ------/ /,,, l J

odtékala příliš pomalu. Nezbývalo' než necl'rat výlov na druhý den' Dva nejstatnější
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chasníci se připravili na noční hlídání 1>- ^ před pytláky. ZabaIili se do huňaté1 W^-i- :ř^ -'
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H.W \ očekávali obzvlášť velké úlovk1,. Slavnostně otevřeli stavidlo, ale , /illtlÍffi !Í(d,

a teplé deky, že jim jenom

vypravováním. V noci vylezl r.odnrkův syn. Pozoroval krajinu a L

objer.il podivnou postavu. Široké tělo. ze kterého Vystupovaly clvě

Sam\' se sebou hol,ořih'. Každe té hlar.ě šel od pusy kouř. Lekl se a pospíchal domů

za tátou. Starý hastrman se r-l-dal na hladinu přesvědčit, zda uvidí to divné stvoření.

Uviděl. Cekalo u břehu a z obou hlav mu šel kouř.

Jak se vrátll domů, povídá: ,,Musíme jinam, synku, tady klidu už neužijerne. A tak
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l- r'odníky, anižby o tom sami věděli.


