
Téma na měsíc ČERVENEC a SRPEN: 

Křížem krážem oceány 

- pro děti od 3 do 6 let 

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny! 

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH: 
Povídáme si: 
Cílem tohoto úseku bude seznámit se s vodou, s jejími vlastnostmi. Dále si budeme povídat o tom, jakou podobu voda má, k čemu 

se používá a kde ji můžeme najít. 

  

MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST 
- Co je před a po (var- pára…) 

 

 
VÝTVARNÁ CHVILKA 
Vytváříme: 

 Experiment- co se stane, když posolím led? 

 Výroba modelíny 
Grafomotorika: 

- Čtverec jako kostka ledu 
 

LITERÁRNÍ CHVILKA 
Básnička: Rybníček 
Pohádka:  Plaváček 
 

POHYBOVÁ CHVILKA 
Pohybová hra: 

 Procvičování celého těla 

 jóga 
 

HUDEBNÍ CHVILKA: 

Píseň:    
- Swimming pool 
 

Swimming pool 

Swimming, swimming, in my swimming pool 

When days are hot and night are cool 

In my swimming pool 

Breast stroke, side stroke, fancy diving too 

Dont you wish you didnt have anything else to do? 

Rybníček 

Máme malý rybníček 

A v nm bydlí vodníček. 

Jsou v něm také rybičky, 

Zdraví všechny dětičky. 

 



Téma na měsíc ČERVENEC a SRPEN: 

Křížem krážem oceány 

- pro děti od 3 do 6 let 

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny! 

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH: 
Povídáme si: 
Následovně si budeme povídat o tom, kde můžeme na zahradě 

najít vodu- je všude okolo nás. Bez vody by nebyl život. Dále 

si budeme povídat o experimentech, které zrealizujeme. 

 
MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST 

- Krychle, kruh, obdélník,… 
 

VÝTVARNÁ CHVILKA 
Vytváříme: 
- společný obraz –obtisky kytiček, listí, trávy, atd. 
 
Grafomotorika: 
- obtahování trojuhelníku 

LITERÁRNÍ CHVILKA 
Básnička: Vodník 
Pohádka:  O vodníkovi 
 

POHYBOVÁ CHVILKA 
Pohybová hra: 

- Jak plyne voda, od potůčku až po moře či oceán 
HUDEBNÍ CHVILKA: 
              -  Water cycle 

 

 

Vodník 

Vodník ani netuší, 

že mu šplouchá do uší. 

Voda teče z ucha ven- 

Vodník slyší, dobrý den! 

 

Water cycle 

The water cycle takes the water and moves it 

Up and down and, all around the earth! 

 

Evaporation comes when it heats from the sun,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma na měsíc ČERVENEC a SRPEN: 

Křížem krážem oceány 

- pro děti od 3 do 6 let 

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny! 

 

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH: 
Povídáme si: 

 Dále si budeme povídat o všem, co ve vodě žije, co v ní žít naopak nemůže. Dále se budeme věnovat dalším 

vzrzšujícím experimentům. 

 
MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST 

- Množství vody v různých nádobách (nemění se objem,…) 
 

VÝTVARNÁ CHVILKA 
Vytváříme: 

- Vybarujeme říční rybičky 
Grafomotorika: 

- Obtahování obdélníku 
 

LITERÁRNÍ CHVILKA 
Básnička: U potoka 
Pohádka:  O zlaté rybce 
 

POHYBOVÁ CHVILKA 
Pohybová hra: 

 Běh, skok po jedné noze či snožmo 

 Házení míčem na cíl 

 Stříkáme se vodou 

 
HUDEBNÍ CHVILKA: 

Píseň: Baby shark 
 

 
Baby shark 
Baby shark, do do do do do do x3 

Baby shark! 

Mommy shark, do do do do do do x3 

Mommy shark! 

… 

U potoka 

Řežu protky u potoka, 

Hastrmanka na mě kouká, 

Hastrman se rmoutí, 

Že mu řežu proutí. 



Téma na měsíc ČERVENEC a SRPEN: 

Křížem krážem oceány 

- pro děti od 3 do 6 let 

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány věku, schopnosti dítěte a dané skupiny! 

 

KOMUNIKAČNÍ KRUH: 
Povídáme si: 

Nakonec si budeme povídat o moři a oceánech, co v nich je, jaká voda tam je, jací živočichové v nich žijí… 

Budeme pokračovat s našimi vodními hrátkami, a  

 
MATEMATICKÁ PŘEDSTAVIVOST 

- Opakování měsíců 
- Větší, menší mušličky 

 

VÝTVARNÁ CHVILKA 
Vytváříme:  

- výroba lávové lampy 

- výroba chobotnice 

 

Grafomotorika:  
- rybička 

 

LITERÁRNÍ CHVILKA 
Básnička: U moře 
Pohádka:  O mořské panně 
 

 

POHYBOVÁ CHVILKA 
Pohybová hra: 

- hra na rozesmání 

- plnění nádobu vodou co nejrychleji lžičkou, kalíškem,… 

- „jízda na kole“, „motýlci“ 

HUDEBNÍ CHVILKA: 

Píseň: Animals in the ocean 

 

Animals in the ocean 

The fish in the ocean go gulp, gulp, gulp, 

Gulp, gulp, gulp, 

Gulp, gulp, gulp. 

The fish in the ocean go gulp, gulp, gulp,  

All day long. 

The crabs in the ocean go pinch pinch pinch…. 

The sharks in the ocean go chomp, chomp, chomp… 

The waves in the ocean go up and down… 

 

U moře 

U moře je všecko mořské 

Mořský písek, vítr, voda, 

Loďky, mušle, mořské ryby, 

Všecko mořské se mi líbí. 

 

 

 

 

 

 


