
,, PUTOVÁNÍ S KAPIČKOU “  ( KOLOBĚH VODY) 

 

 

 

Povídání s dětmi : 

 Víš, odkud přichází déšť ? (z mraků) 
 Kde všude je voda? (déšť, potok, řeka, moře, studánka, mokrá tráva, rosa ...) 
 Co umí voda? (myje, čvachtá, zbavuje špíny, pleská, hasí (žízeň) ...) 
 K čemu vodu používáme? (k mytí, vaření, pití, zalévání, koupání čištění silnic, 

hašení požárů,..) 

     Povídat si o tom můžeš s rodiči nad obrázky ( viz níže), nebo při společné procházce 

v přírodě. Podívej se na oblohu, vidíš mráčky? Jakou barvu mají? Pohybují se rychle nebo 

pomalu? Vidět však můžeš i sluníčko. Pomalu se blíží jaro a sluníčka je v přírodě víc a víc. 

Nejen, že nám dělá radost, ale i pro přírodu je velmi důležité. Sluníčko má žlutou barvu, je 

kulaté a dává nám světlo a teplo. Co může být ještě kulaté? Vyhledej předměty okolo tebe 

se stejným tvarem ( míč, jablko, ..). V okolí tvého domova teče potůček, řeka. Udělej si 

s rodiči pěknou procházku, zastav se a poslouchej. Slyšíš, jak krásně řeka šumí, bublá ?  

 

 

 



VODA KOLEM NÁS 

 

              

                    

              

 

 

Pojmenuj obrázky. Jaká zvířátka žijí v rybníku? V řece? V oceánu? 

Když budeš chtít, jedno ze zvířátek namaluj a za pomocí rodiče vyfoť. Těšíme se na tvůj obrázek  

 



Děti zhlédnou krátký naučný příběh ,,Jak se kapičky staly pitnou vodou“( slouží k motivaci) 

 

kolobeh vody 1 - YouTube 

 

 

 

 

KOLOBĚH VODY 

POŽÁDEJ MAMINKU NEBO TATÍNKA, ABY TI POVYPRÁVĚL/A , CO SE DĚJE NA OBRÁZCÍCH. 

POTÉ SI MŮŽETE ROLE VYMĚNIT  

 

 

 

 

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


 

Co prožila kapka vody 

 

Povím Vám příběh kratičký 

o cestě vodní kapičky. 

V potůčku se prohání, 

když ji slunce zahřeje, 

na páru se promění, 

kam se potom poděje? 

 

Děti se mohou zamyslet a odpovědět na otázku.  Nechat jim prostor, aby sdělily své nápady. Poté dokončit 

básničku. 

Stoupá vzhůru do mraků, 

je to cesta zázraků. 

Až má mráček plné bříško, 

zahromuje ,,stačí“! 

Kapička se změní v deštík, 

pláštěnku ti smáčí. 

Tenhle příběh nemá konec, 

není za ním tečka, 

kapka steče do potůčku, 

a zas dokolečka. 

 

Co se ukrývá za mráčkem? Podívej se z okna, vidíš také sluníčko?

 

  Pokud ne, můžeš ho přivolat písničkou, kterou jsme se společně naučili ve školce. Volám tě 

sluníčko“ 



 

 

 

 

                                                              Básnička 

 

Kdyby vody nebylo, 

nic by tady nebylo. 

Bez vody se nedá žít, 

čistá voda musí být. 

Proto vodu v úctě máme, 

my se o ni postaráme. 

 

Můžete si povídat o tom, jak se o vodu staráme -  nevhazujeme do vody (řeky, potůčku,…) odpadky, 

neplýtváme vodou,…. 

 

 

                                                                                       PÍSNIČKA 

 



 

Ke zpěvu se přidají i ručičky – na slova ,,ťapity ťap , kapity kap“ tleskáme do rytmu, nebo využijeme vařečky 

( místo dřívek) a ťukáme o ně do rytmu.  

Předškoláci mohou vámi vybraná slova z písničky rozložit ( vytleskat, vyťukat) na slabiky. Př. KA-PIČ-KY, NO-

ŽIČ-KY,……a určit první a poslední hlásku ve slově (KAPIČKY,…) 

 

 

 

 

Vyprávěj dle obrázků, k čemu potřebujeme vodu. 

 

                                  

                   

 



                          

 

 

 

 

 

 

Prší, prší 

 

Prší, prší, jen se leje, 

kam koníčky pojedeme, 

pojedeme na luka, až kukačka zakuká. 

 

Na můj krček lehce prší, 

kapou kapky na mé uši, 

na hlavičku déšť mi ťuká, 

jdeme rychle na ta luka. 



 

Déšť mě hladí po čele, 

jemně, lehce, vesele, 

dlaně kapkám nastavím, 

studí trochu, to ja vím. 

Až dojdeme na ta luka, 

Kukačka tam zakuká. 

 

Vaše prsty lehce ťukají na jmenované partie. Nejdříve budete předvádět doteky na dítěti, 

pak bude dítě předvádět pohyby samo. 

 

Prší, prší, jen se leje - Písničky pro děti a nejmenší - zpívánky - YouTube 

 

Sluchová hra – zvuky vody 

Příběh kapky vody: Jak zní voda - YouTube 

 

 

POKUS S VODOU 

CO PLAVE A CO SE POTÁPÍ ? 

POMŮCKY: VĚTŠÍ MÍSA, VODA A NAPŘÍKLAD KAMÍNEK, KORKOVÁ ZÁTKA,, MINCE, PAPÍR.LODIČKA,…… 

 

 

POHYBOVÁ CHVILKA 

Zacvič si s Míšou Růžičkovou na známé písničky ze školky. Předveď rodičům, sourozencům, co už umíš  

Míša Růžičková - Ouky kouky (Minidisko Cvičíme s Míšou 1) - YouTube 

Míša Růžičková - Hasičská (Cvičíme s Míšou 4) - YouTube 

Míša Růžičková - Hlava, ramena (Minidisko Cvičíme s Míšou 8) - YouTube 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hES2zIHyTkQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJKKSIpM2Lk
https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys
https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8
https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY


PRACOVNÍ LISTY  

PŘEDŠKOLÁCI – MOTÝLCI 

 
BUDEŠ POTŘEBOVAT NŮŽKY A LEPIDLO. NASTŘÍHEJ SI KARTIČKY S KAPKAMI, NALEP POD DEŠTNÍK SE STEJNÝM 

TVAREM. 

 



PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI – KOLIK KAPEK KAPE Z MRÁČKU? SPOJ SE SPRÁVNOU ČÍSLICÍ. MRÁČKY SI 

VYBARVI. 

 



 

 



GRAFOMOTORIKA – OBTÁHNI NEJPRVE OBYČEJNOU TUŽKOU, POTÉ 2X MODROU PASTELKOU. DBEJ NA SPRÁVNÉ 

DRŽENÍ PISADLA. 

 



NACHYSTEJ SI NŮŽKY. ROZSTŘÍHEJ MRÁČEK PODLE PŘERUŠOVANÝCH ČAR, POTÉ SPRÁVNĚ POSKLÁDEJ NA PAPÍR 

PODLE ČÍSLIC A NALEP. 

 

 



OMALOVÁNKA KOLOBĚH VODY 

 

 



LOGOPEDICKÁ OMALOVÁNKA – PROCVIČENÍ HLÁSKY L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Včelička se potřebuje skrz bludiště dostat ke kytičce. Pomůžeš jí najít tu správnou cestičku? 

Bludiště si nejprve prozkoumej pomocí prstu a potom teprve pastelkou vyznač tu správnou cestu    

 

 

 



VÝTVARNÉ TVOŘENÍ – DEŠŤOVÁ KAPIČKA 

POMŮCKY :  MODRÝ VÝKRES, NŮŽKY, LEPIDLO 

RUČIČKY A NOŽIČKY SI MŮŽEŠ UDĚLAT POMOCÍ SKLÁDÁNÍ PROUŽKU PAPÍRU ( ,,HARMONIKA“) 

 

 
 
Druhá varianta – na kapku z bílého papíru můžete lepit kousky modrého bar.papíru nebo krepového papíru. Kousky 

papíru si mohou děti nastříhat nebo natrhat. 

 

 

 

 

 

 



STŘEDŇÁCI – BERUŠKY 

NAMALUJ SLUNÍČKO S POMOCÍ ŘÍKANKY. SLUNÍČKO SI VYBARVI SPRÁVNOU BARVOU. 

 

 



JAK SE SPRÁVNĚ OBLÉCI, KDYŽ SVÍTÍ SLUNÍČKO? KDYŽ PRŠÍ? SPOJ ČAROU 

 

 



GRAFOMOTORIKA 

 

 



VYHLEDÁVÁNÍ STEJNÉHO OBRÁZKU. POPROS RODIČE O NASTŘÍHÁNÍ KARTIČEK S OBRÁZKY VE 

SPODNÍ ČÁSTI. NALEP NA SPRÁVNÉ MÍSTO. 

 

 



 

 

 

 



VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 

Sluníčko se probudilo, 
na oblohu vyskočilo, 
umylo se v ranní rose, 
zamrkalo, protáhlo se. 

POMŮCKY NA SLUNÍČKO 

– žlutý papír 
– nůžky 
– tužka, pastelky 

1) Na žlutý papír si uděláme dva kruhy, do prostředního namalujeme obličej a pak se pustíme do stříhání paprsků. 
Menším můžete naznačit, kde mají stříhat, na fotografii jsou tři označené. 

 

2) Po nastříhání paprsků po celém obvodu vždy každý druhý přizvedneme nahoru. 

 

3) Nebo můžete přes tužku trochu natočit. 

 

http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2013/04/31.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2013/04/41.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2013/04/51.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2013/04/61.jpg


NEJMLADŠÍ DĚTI – SLUNÍČKA 

 

,,OBRÁZKOVÁ PÍSNIČKA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTELKAMI SI DEŠŤOVOU KAPIČKU VYBARVI. MŮŽEŠ JÍ DODĚLAT NOŽIČKY,RUČIČKY 

Z BAREVNÉHO PAPÍRU. 

 

 

 

 



GRAFOMOTORIKA – ROVNÉ ČÁRY 

 

 

 



VÝTVARNÉ TVOŘENÍ  - SLUNÍČKO 

POMŮCKY: RULIČKA OD TOALET.PAPÍRU, VÝKRES, BARVIČKY, ŠTĚTEC 

 


