
KAPIČKA EMIČKA

     Je tu jedna kapička, jmenuje se Emička. 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. 
Emička se dříve měla dobře, potom se ale začaly stavět továrny, začala jezdit auta a už to bylo
všechno jinak. 

     Jednou se kapička Emička dostala do řeky, která byla blízko továrny a Emička se lekla – 
voda byla špinavá a smrděla. Chtěla uplavat, ale nebylo kam, všechna voda byla špinavá. 
Najednou si všimla, že kolem ní plavou ryby břichem vzhůru, byly mrtvé. Emičku 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. Emička 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.

              čisté moře                                       horský potok                          olejová skvrna na moři

       znečištěná řeka                                         ledovec                                              jezero



Co prožila kapka vody 
 
 
Povím Vám příběh kratičký o cestě vodní kapičky. 

V potůčku se prohání,   (rukama naznačujeme vlny)
když ji slunce zahřeje,   (rukama naznačujeme paprsky)
na páru se promění,      (ruce natahujeme vzhůru)
kam se potom poděje?   (krčíme rameny)
 
Stoupá vzhůru do mraků,   (ruce natahujeme vzhůru)
je to cesta zázraků.   (rukama velký kruh před tělem)
Až má mráček plné bříško,   (hladíme si bříško)
zahromuje „stačí!“   (dupneme)
Kapička se změní v deštík,    (prsty naznačujeme déšť)
pláštěnku ti smáčí.   ( - II - )

Tenhle příběh nemá konec,   (otáčíme hlavou NE NE)
není za ním tečka,   (ruce v pěst a střídavě s nimi o sebe bušíme)
kapka steče do potůčku   (rukama naznačujeme vlny)
a zas dokolečka.   ( - II - )



Shlédněte si pohádku o kapičkách  Evičce 
a Pepíkovi

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

1. Jaké jméno měly kapičky? (Evička a Pepík)

2. Jak se jmenuje naše planeta? (Země)

3. Jaký úkol mají kapičky vody na zemi? (dát napít rostlinám, zvířátkům, lidem)

4. Jak se říká kapičkám, když padají z nebe? (déšť)

5. Dá se špinavá voda vyčistit? (ano, v úpravně vody)

6. Jak se říká nádrži na vodu, která je umístěna na nejvyšším kopci? (vodojem)

7. Na co doma potřebujeme vodu? (vaření, mytí, praní, splachování WC)

8. Co se stane s kapičkami, když na ně zasvítí sluníčko? (vypaří se a vytvoří se z nich mrak)

takto mohou vypadat vodojemy

toto jsou čistírny vody

                   prší                                                  sněží                                            padají kroupy

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




JSI MODERÁTOR POČASÍ A POVĚS NÁM, PODLE OBRÁZKŮ, JAK BUDE

CO SE DĚJE NA OBRÁZKU



PODLE KAPIČKOVÝCH OBRÁZKŮ POVYPRÁVĚJ, NA CO VŠECHNO POUŽÍVÁME
VODU



SPODNÍ SLOVO ROZSTŘÍHEJ NA PÍSMENKA A
SLOŽ DLE PŘEDLOHY

M R A K

M R A K

S L U N C E

S L U N C E



KDYŽ OBLOHA MALUJE

Už jste někdy na obloze viděly duhu? Takové ty krásné barevné oblouky? Určitě ano. 
Jestlipak ale víte, jak vlastně duha vzniká? Že ji tam někdo nakreslil nebo vykouzlil? Ale 
kdepak, já vám povím, proč se na obloze občas duha objevuje.

Duhový oblouk se objevuje ve chvíli, kdy prší a vzápětí zasvítí sluníčko. Ve vzduchu totiž 
zůstávají drobné dešťové kapky, které se chovají jako malé hranoly a díky tomu rozkládají 
světlo na mnoho barev. Čím větší jsou kapky, tím je duha výraznější.
Velikost oblouku duhy závisí na tom, odkud se na ni právě díváte a jak vysoko na nebi stojí 
sluníčko. Pokud bude slunce přímo na horizontu, duha vytvoří dokonalý půlkruh. Pokud se 
ale na duhu budete dívat třeba z letadla, můžete ji občas spatřit jako celý uzavřený kruh.

Víte, kolik má duha barev? A v jakém jsou pořadí? Dokážete je všechny vyjmenovat?



DUHA MÁ 7 BAREV – NAKRESLI JE V POŘADÍ, JAKÉ JE ZADÁNO POD OBRÁZKEM



ZKUS SI NAMÍCHAT BARVY – JAKÁPAK TI ASI VZNIKNE



DOKRESLI DO VOLNÝCH RÁMEČKŮ SPRÁVNÝ OBRÁZEK



NAJDEŠ STEJNOU DVOJICI



DOKRESLI OBRÁZKY



VYBARVI DLE ČÍSLIC ČI POČTU PUNTÍKŮ

1 .    2 ..    3 …   4 ….    5…..    6 ……  



OBTÁHNI A VYKRESLI ÚPLNĚ STEJNĚ



OBTÁHNI OBLOUČKY - SD



VYKRESLI KAPIČKY A DOSTANEŠ SE K DEŠTNÍKU



VYBARVI TOLIK KAPIČEK, JAKÉ MÁ MRÁČEK ČÍSLO - SD



SPOJ BAREVNOU KAPIČKU SE STEJNĚ BAREVNÝM HRNEČKEM - MD



SPOJ SPRÁVNĚ DANÉ PŘEDMĚTY S POČASÍM



ZATANČI SI NA PÍSNIČKU DUHA (Míša Růžičková)

https://www.youtube.com/watch?v=wcMRx91yguE

NAŠE TANEČNÍ VIDEO NA TUTO PÍSEŇ BUDE NA NAŠICH STRÁNKÁCH
BĚHEM TOHOTO TÝDNE :-) 
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