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MEDVÍD  — VYCHÁZKA K VOD

Každé dít  má právo na istou vodu. Voda pat í mezi základní podmínky života. D ti mají pochopit, 
jak d ležitou roli voda v jejich život  hraje a jak ji chránit.

Motivace:

Po dovypráv ní povídky pracujeme s knihami, p ípadn  s jinými obrázky zví at a rostlin žijících 
ve vod  a u vody. Necháváme d ti zví ata i rostliny pojmenovat. Pokud nev dí, pojmenujeme je sami. Pro lepší  xaci 
názv  jednotlivých druh  se m žeme po chvíli zeptat na zví e i rostlinu, kterou jsme již pojmenovali.

Pracovní list — Ryba

Úkoly:
1. Domaluj kap íkovi šupinky, vlnky a další rybí kamarády.
2. Vyst ihni spodní dva pásky. V místech, kde je ára, je nast ihni. V nast ižení pásky spoj a budeš mít hned 

2 rybi ky podobné t m na obrázku. M žeš je i domalovat. (Mén  zru ným d tem pomáhají instrukto i.)

Popovídejte si o tom, jak putuje voda. Nejprve pramen, pak stružka, pot ek, potok, na potoce rybník, potok se vlévá 
do eky, na ece je p ehrada, eka te e dál, až dote e do mo e. Zde se m žeme zeptat d tí, zda je v naší zemi mo e. 
Potom rozdáme pracovní list – voda.

Pracovní list – Voda

Úkoly:
1. Najdi, co je na obrázku špatn  a škodí to vod  a co je dob e. To špatné ozna  erveným k ížkem 
 a to dobré zeleným kole kem.
2. Domaluj na obrázek sluní ko a mrak.
3. Popovídejte si o tom, odkud se bere voda – pramen, potok, eka, mo e; studánky a studny, rybníky a jezera.
4. Co do vody nepat í?
5. V bo ní lišt  je p ipojen obrázek se znázorn ním kolob hu vody. Popovídejte si o n m.

Hra – Vodní závody

V p ípad  p íznivého po así a máme-li možnost být venku, lze uspo ádat i vodní závody.

Encyklopedie, atlasy rostlin a živo ich , literatura a obrázky k tématu, pracovní listy, pastelky, tužky, 
n žky s kulatou špi kou.

Pom cky pro vodní závody: nap . lžíce, odm rný válec, kbelíky na vodu, st íkací pistole.

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy P4A, P4B.

Pot eby:

Provedení:

Jednoho dne sluní ko p íliš h álo a medvíd ti bylo v jeho kožíšku velké teplo. Hrálo si v lese mezi 
stromy, ale za chvilku dostalo žíze . Kousek od jeho brlohu vyv ral ze zem  pramen. Hned se tam také vydalo žíze  
uhasit. Vodi ka byla krásn  istá, moc dobrá a medvíd  se p íjemn  osv žilo.

„Kampak asi ta vodi ka te e?“ íká si a pozoruje stružku vody, jak odtéká pry . „Mám te  as, tak to p jdu prozkoumat,“ 
eklo si medvíd  .…. a šlo. Nejprve to byl jenom takový malý pot ek, ale ten postupn  sílil, jak se p ipojovaly další 

malé pot ky, až dovedl medvíd  k rybníku. To už ale medvíd  nešlo samo, protože cestou potkalo sovíka a pov d lo 
mu o své pr zkumné výprav . Sovík samoz ejm  u n eho takového nesmí chyb t.

U rybníka bylo živo. Stál tam na vysokých nohou ernobílý pták s dlouhým zobákem – víte d ti, kdo to je? Sovík už si 
to našel v moudré knize – je to áp a eká, až uloví žábu, aby zahnal hlad. 

Medvíd  mezitím pozoruje ryby v rybníce. Rádo by v d lo, jak se ryby jmenují. A tak se sovíkem listují v encyklopedii. 
Poj te d ti, podíváme se do moudrých knih také.

Legenda:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, ob anská, pracovní. 

Seznámit se s životem u vody. Uv domit si, jak je d ležité dbát na istotu vody. Seznámit se 
s kolob hem vody v p írod .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

45 minut

as realizace

60–90 minut

Prostor

klubovna i venku

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Pozor p i práci s n žkami.

Pozor na kluzké povrchy p i vodních závodech.

Pozor na:

Moje poznámky:

Disciplíny mohou být nap íklad: slalom se lžící vody, podávání si lžíce s vodou v družstvu…

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Poznání a P íroda.

P i práci s pracovním listem, který je tentokrát zam en na nácvik 
jemné motoriky, dáváme d tem se sklony k dysgra  i v tší asový 

prostor na práci – jsou v tšinou pomalejší, pokud se snaží pe liv  pracovat. Nesmíme jejich práci han t a je t eba 
je pochválit a ukázat na ást, která se jim povedla. Nezesm š ujeme je p ed ostatními. Pokud jim práce trvá moc 
dlouho, nabídneme jim možnost dokon ení obrázku doma.

U druhého pracovního listu je pot eba d tem názorn  nakreslit jako vzor „zelený kroužek“ a „ ervený k ížek“. Pokud 
by d tem ozna ování škodlivých a neškodných v cí d lalo problémy, v nujeme jim více pozornosti a o správném 
ešení si popovídáme.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


