
LÉTO U VODY

Co už víme

• víme, že voda padá na zem ve formě deště, sněhu nebo krup

• víme, kdo všechno potřebuje k životu vodu – člověk,
zvířata, rostliny

• víme, k čemu všemu vodu doma využíváme – k pití, vaření,
mytí, praní, splachovaní WC …

• víme, že sluníčko vodu odpařuje a z ní se stávají mraky, ze kterých poté opět prší

• víme, že musíme chránit životní prostředí

• víme, že existují vodojemy, čističky odpadních vod 

Co se dozvíme

• že je voda sladká a slaná

• že existují potoky, řeky, rybníky, jezera, moře a oceány

• že je důležité v blízkosti vody dbát na svoji bezpečnost

Samá voda:  
                           
Na počátku kapička, (vytleskáváme)
                         
z kapky říčka maličká.  (vlníme rukou do stran)   
                        
A když říčka s řekou splyne,  (vytleskáváme)
                          
přidají se další, jiné  (vlníme rukou do stran)               
        
vody ze všech stran     (velký kruh rukama před sebou)                      
 
a z kapky je oceán. (vytleskáváme)
 



PROČ JE MOŘE SLANÉ

Čarovný mlýnek aneb Proč je mořská voda slaná 
          
     Kdysi dávno žil jeden milý chlapec, kterého vychovávala slepá
babička. Když vyrostl, začal si hledat práci a podařilo se mu najít
službu na lodi. Život na moři byl velmi těžký, mládencovi kamarádi
se mohli chlubit svým skromným majetkem, on ale neměl vůbec nic.
Jednou si babičce postěžoval, že se mu námořníci posmívají kvůli
chudobě. Babička  beze slova vstala od stolu a odešla z místnosti. Když se vrátila, nesla v rukou 
mlýnek. Postavila ho před chlapce a vysvětlila mu: „Toto je čarovný mlýnek. Když mu rozkážeš: 
‚Mlýnku, mlýnku, mel, mel, lesklé penízky mi namel!‘ budou z něj padat zlaté mince. Když rychle 
řekneš: ‚Mlýnku, mlýnku, zastav se, zlaťáků už dost je!‘ mlýnek přestane.“  

     Nakonec tajemně dodala: "Můžeš si přát i jiné věci, jen to nesmíš nikomu prozradit." Chlapec 
babičce poděkoval, rozloučil se a vrátil se na loď. Když se ostatní námořníci opět chvástali a 
předváděli se svými penězi, schoval se do temného kouta a namlel si celou hromadu lesklých mincí.
Za chvíli neměl o nic míň než ostatní, ale penězi nikdy neskrblil. Když byl někdo v tísni, rád mu 
pomohl. Kapitán lodi byl velmi zlý a lakomý a toho dobrosrdečného chlapce přímo nenáviděl. 
Často se stávalo, že bylo na lodi málo jídla. Tehdy chlapec řekl mlýnku: "Mlýnku, mlýnku, mel, 
mel, dobré jídlo nám namel." A mlýnek namlel tolik dobrot, že jich bylo dost pro všechny. 
Námořníci se mládence ptali, odkud má všechno to jídlo. On se jen vždy usmál a zašeptal: "To je 
tajemství." Nakonec se kapitán o mlýnku dozvěděl. Jednoho večera si chlapce zavolal do své kajuty
a vyzval ho, aby svému mlýnku poručil namlít pečená kuřata. Milý hoch poslechl. Za chvíli přinesl 
kapitánovi plný talíř čerstvě upečených voňavých kuřat. 
 
    Ale zlému kapitánovi se to nelíbilo. Vyhrožoval mládenci tak dlouho, dokud mu nepřinesl 
mlýnek a nevysvětlil mu, jak se s ním zachází. Kapitán se zavřel do kajuty. Nechal si namlít tolik 
peněz a jídla, že s nimi mohl naplnit několik pytlů. Mezitím se na moři strhla zuřivá bouře. Blesky 
křižovaly oblohu, hromy burácely, vlny pleskaly přes palubu. Námořníci spustili rychle záchranné 
čluny a odpluli dál na moře. Chlapec najednou zakřičel: "Kapitán je ještě na lodi!" Všichni začali 
volat, ale on se neozýval. Okolo sebe měl hromady peněz a na stole plno vybraných pochoutek.       
Najednou však zjistil, že nemá sůl. Poručil: "Mlýnku, mlýnku, mel, mel, bílou sůl mi rychle 
namel!" Mlýnek začal mlít bílou sůl. Když byla solnička plná, zakřičel: "Dost, už dost!" Mlýnek 
mlel ale pořád dál. Kapitán totiž zapomněl, co má říct, aby se mlýnek zastavil.  

     Křičel a křičel a soli stále přibývalo. Vzal tedy kladivo a rozbil mlýnek na drobné kousky. A z 
každého kousku vznikl nový mlýnek a každý mlel pořád bílou sůl. Loď se naplnila solí, a jak byla 
těžká, potopila se  s mlýnky i kapitánem až na dno moře. Chlapec se vrátil k babičce a všechno jí 
vyprávěl. Ona jen pokývala hlavou: "Proto je mořská voda slaná. Na dně jsou všechny ty mlýnky a 
dnem i nocí melou bílou sůl." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pamatujete si:

• Kdo vychovával chlapce?

• Co mu babička darovala?

• Co ten mlýnek uměl?

• Kdo mlýnek ukradl?

• Co se stali s lodí a kapitánem?

• Proč je voda v moři slaná?

VODA SLADKÁ, VODA SLANÁ

SLADKÁ VODA – vodě nacházející se v potocích, řekách, rybnících a jezerech říkáme sladká. 
Když ji ale ochutnáme, po cukru ale nechutná. Pokud je ta voda čistá, může se pít – je to voda pitná,
pokud je špinavá, jde o vodu nepitnou a té se raději vyhneme, mohla by nám ublížit.

               potok                                                    řeka                                                rybník
                                                                

SLANÁ VODA – je voda z moře, oceánu či slaného jezera. Tato voda opravdu chutná po soli a 
dobrá není ani trošičku.

        
                 moře                                                 oceán                                          slané jezero

JAK ŠUMÍ MOŘE

https://www.youtube.com/watch?v=YLZLJ8HCbJw 

https://www.youtube.com/watch?v=YLZLJ8HCbJw


ZAZPÍVEJTE SI PÍSNIČKU

POSLECHNĚTE SI PÍSNIČKU

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – VODNÍK BREKEKE

https://www.youtube.com/watch?v=CNiJqxftz60 

PODÍVEJTE SE NA POHÁDKU

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK

https://www.youtube.com/watch?v=2TZnzbT_mGw 

https://www.youtube.com/watch?v=2TZnzbT_mGw
https://www.youtube.com/watch?v=CNiJqxftz60


SPODNÍ OBLOUK – SD, MD



OBKRUŽTE NĚKOLIKRÁT KAŽDÝ MLÝNEK  



SEŘAĎTE MLÝNKY DLE VELIKOSTI (větší, menší, nejmenší)



PRAVOLEVÁ ORIENTACE

NAJDETE NA OBRÁZKU LOĎ – VYBARVĚTE JI



NAJDĚTE RYBIČKÁM CESTU DO RYBNÍKA - SD



NAJDĚTE CESTU ŽABIČCE DO RYBNÍČKA - MD



JEDEME K MOŘI

CO SI SEBOU SBALÍME:

• oblečení (letní oblečení, plavky, obuv, pokrývka hlavy,...)
• hygienické potřeby (mýdlo, šampón na vlasy, kartáček na zuby, zubní pasta,...)
• opalovací krém, krém po opalování
• osuška a deka k vodě
• oblíbené předměty (knížka, hračka, hry, fotoaparát…)
• pomůcky na plavání (plavací kruh, rukávky,…)
• cestovní doklady (pas nebo občanský průkaz)

NA CO SI MUSÍME DÁT POZOR:

• nesmíme se vzdalovat od svých rodičů – abychom se jim neztratili
• musíme si dávat pozor ve vodě – abychom se neutopili
• musíme si dávat pozor na možné nebezpečí ve vodě – kam šlapeme, co okolo nás plave
• musíme se chránit před sluncem – vyhledávat stín, mazat se opalovacím krémem
• musíme se mít na pozoru před cizími lidmi

CO BYCH DĚLAL NA PUSTÉM OSTROVĚ:

• jakou věc bych si vzal na pustý ostrov
• koho bych si vzal na pustý ostrov
• co bych chtěl dělat na pustém ostrově
• jak si představuji pustý ostrov

PODÍVEJTE SE NA POHÁDKU

HURVÍNEK - plavání zakázáno

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

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


SLOŽTE OBRÁZEK



VYSTŘIHNĚTE A SLEPTE SI LODIČKU



NAJDETE NA OBRÁZKU VPRAVO MALÉ OBRÁZKY UMÍSTĚNÉ VLEVO

ČASOVÁ POSLOUPNOST – rozstříhej a slep dle děje



POZORNĚ SI PROHLÉDNĚTE OBRÁZEK

• kolik dětí je na obrázku

• je více chlapců nebo děvčat

• co mají děti na sobě 

• co děti dělají

• co vidíte na obloze

• co pluje na vodě

• jakou barvy má míč

• co staví chlapeček z písku

• vidíš na obrázku nějaká zvířátka

• je na obrázku sluníčko

• má jedna z holčiček blonďaté vlásky



LÉTO JE KDYŽ – SVÍTÍ SLUNÍČKO, ROSTOU JAHODY,...



CO SI S SEBOU VEZMU NA PLÁŽ



CO SI SBALÍM NA DOVOLENOU



NAJDI STEJNÝ OBRÁZEK - MD



NAJDI STEJNÝ OBRÁZEK - SD



CO NÁSLEDUJE ZA OBRÁZEK



SLABIKUJ A DLE POČTU SLABIK VYBARVI KRUHY POD OBRÁZKY



Zdroje:
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