Téma týdne: KOLOBĚH VODY
Úvodní příběh k tématu:

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

1. úkol:
Projdi dům a podívej se, kde všude najdeš vodu a její využití.
- zkus uhodnout, odkud vám doma teče voda pitná a proč se jí tak říká 

2. úkol:
Tento úkol lehce zvládneš – jistě dobře znáš písničku „Prší, prší“, tak si ji
zazpívej pro radost a přidej rytmický pohyb:
(tleskej)

Prší, prší, jen se leje
kam koníčky pojedeme?

(dupej)

Pojedeme na luka
až kukačka zakuká.

(třikrát zakukej – kuku, kuku, kuku )
Na druhou sloku budeš potřebovat hudební nástroj – popros maminku
například o dvě vařečky, dvě lžičky …, abys mohl/a/ „hrát“ do rytmu:
Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
ty kukačko nekukej,
má panenko neplakej.

3. úkol:
Dechové cvičení – nachystej si hrnek (skleničku…), do poloviny naplň vodou,
připrav si brčko a teď dávej pozor:
Vlož brčko do hrnku s vodou, zhluboka se nadechni nosem a vydechni pusou do
brčka. Opakuj třikrát a pozoruj, co dělá voda, když do ní brčkem foukáš. 

4. úkol
Grafomotorika: Jaké barvy mají ryby na obrázku?
Spočítej, kolik ryb je na jednom řádku.
Spočítej ryby na dvou řádcích dohromady.

5. úkol
Najdi dopravní prostředek, který pluje po vodě. Vykresli jej pastelkami.
Spoj tužkou dopravní prostředky s jejich dráhami pohybu.

6. úkol
Slož si papírový parník – neboj se, není to tak složité  , někdo z dospělých ti
poradí.

Podařilo se? Výborně  - můžeš zkusit, jestli se papírový parník udrží na vodě
(třeba v lavoru). Všímej si, jak dlouho bude trvat, než se rozmočí. A co když
parník zatížíš? Co se stane?

7. úkol
Až půjdeš ven, všímej si, kde uvidíš například louži, potok, řeku, rybník,
koupaliště, požární nádrž…
Otázky k úvaze:
Jaké je momentálně roční období?
Můžeš se již koupat venku?
Voda, která teče u vás doma je slaná? Pokud ne, tak proč?
Když si myješ ruce, šetříš nebo plýtváš vodou?
Jací živočichové mohou žít pod vodou? Pokus se při odpovědi rozlišit mořské
živočichy od sladkovodních.
Můžeš pít špinavou vodu? Jestli ne, proč?

8. úkol
Uč se básničku a tužkou kresli:
Prší
Letí letí ptáček,
letí pod obláček.

Obláček se mračí,
kapky se v něm tlačí.

Padej padej deštíčku,
zazpíváme písničku:

Prší prší jen se leje,
voda padá do koleje.

9. úkol
Poslech pohádky O vodní žínce – kdykoliv během dne či před spaním 
- cílem je učit děti soustředěnému poslechu audionahrávky (absence vizuálního
vjemu)
https://www.youtube.com/watch?v=F5pI_I3ggRc

10. úkol
A teď, kluci, holčičky, umyjem si ručičky…

