
V přírodě živě i neživě  

Co se budeme učit: 
- Budeme podporovat přirozenou zvídavost a touhu po učení.  
- Seznamovat se s pozitivy a negativy lidského působení na životní prostředí. 
- Budeme se učit uvědomování si důležitosti ochrany přírody, vytvoříme si 

povědomí o sounáležitostech v okolním prostředí a světě. 
 
Co je živá a neživá příroda: povídání si s dětmi nad dokumentem: 
https://www.youtube.com/watch?v=DADDrdovL_E&t=1s 

O vodičce: cesta pitné vody z přírody do našeho kohoutku a jak se použitá voda dostane 
vyčištěná zase zpět do přírody: https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0 – 
předškoláci. 

Čistá příroda: všímat si, že každý může svým chováním působit na životní prostředí 
(podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu). Webové stránky 
Tonda obal, inspirace pro rodiče k recyklaci, hry, obrázky aj: https://www.mladsi.tonda-
obal.cz/?utm_source=rodice 
 

 Zvuky: 
Meditace: Hudba a příroda: 
https://www.youtube.com/watch?v=3OCoP7i_Ee8&list=RD3OCoP7i_Ee8&start_radio=1&t=
47 
 

 Naučíme se písničku a vedeme děti k úspoře vody: 
Pláče vodníček (Hastrmánek) – seznámení s písní, rytmizace slov pleskáním, využití 
budínků (kastrůlku). 
„Proč musíme pouštět vodu jen malinko a zavírat kohoutek? Zazpíváme si o tomhle 
smutném vodníčkovi.“ 
 
Pláče vodníček, že mu vyschl rybníček,  (utírat slzy, smutně) 
mlýnek doklapal,     (předloktím mlýnek)  
šůsek fráčku dokapal.    (plácání po zadečku)  
Sám zbyl v povodí,     (krčit rameny, jako nevím, nevím) 
k přehradě se nehodí,    (zkřížit ruce před tělem a rozkřížit)  
šel se utopit,      (paže zapažit a obloukem dolů, dřep)  
aby měly děti klid.     (v dřepu podepřít bradu, uklánět hlavu) 
Hanuš, J. & Kalabis, V.(1973). Skřivánek -Sborník písní pro MŠ. Praha: Panton, (píseň 
Hastrmánek s. 83). 
 
Vodní písničky: 
Hodní vodníci:  https://www.youtube.com/watch?v=-icWhCNN1Zk 
tančíme si s písničkou: Vodník Brekeke: 
 https://www.youtube.com/watch?v=CNiJqxftz60 

 Hra: 
- Všechno žije, co vodu pije: hru hrajeme podobně jako hru Všechno lítá, co 

peří má. Práce s encyklopedií – poznávání přírodních jevů a dějů 
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- Kam mizí voda: kreslení vodou na dlažbu, pozorování usychající kostky, 
poznávání mizí voda 

 Cvičení s hudbou: 
Voda: Žabák -    
 https://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY 
Třídění odpadu: Popelář - 
 https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 

 Říkadla  
R – jako ryba, Ř – jako řeka, přiřazování obrázků začínajících stelnou hláskou, dechová 
cvičení, zpěv písničky „Rybička maličká...“ 

R 
Prší 
Prší, prší mokrá voda, 
sršeň sršně nepobodá, 
brečí první i ten druhý, 
že jim mokro smaže pruhy 
 
Holoubek vrká: Vrkú 
asi má vrkátko v krku. 
Cvrček cvrká cvrky cvrky, 
na pasece mezi smrky. 
 
 

Ř 
Větřík 
Vane větřík hřejivý, 
hřeje vřes i jiřiny,  
vane větřík od říčky, 
říkají to jiřičky. 
 
Řežu, řežu dříví, 
až jsem celý křivý. 
Řežu dříví z ořechu, 
narovnám je pod střechu. 
Řežu dříví na polínka 
vaří kaši Kateřinka 

 
Seznamujeme se s vlastnostmi neživé přírody. Hrajeme si v přírodě s kamínky, ze kterých 
sestavujeme obrázky, vytvoříme si "řeku" z krepového papíru,  kamínků a rybek, namalujeme 
si louku a zapouštěly do ní "sedmikrásky aj. květiny", upevňujeme si zároveň znalosti 
základních barev, experimentujeme s materiály a vodou, př. - zda plave kámen nebo klacík 
na vodě, co se děje na hladině vody, když se zalije olejem a co udělá šnek, když ochutná 
citron. Můžeme tvořit z modelíny šneky a z obalů od vajec  housenky.  

Pozorovat zakuklení housenek v motýlkové zahrádce. Informace najdete na: 
https://www.iqhracky.cz/zive-motyli-
zahradky/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=IQhracky.cz+-+8102610128&utm_content=Hmyz+-
+Mot%c3%bdl%c3%ad+zahr%c3%a1dky&utm_term=mot%c3%b
dl%c3%ad+sady  

nebo: 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/motyli-zahradka-5-housenek-
butterfly-
garden/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&ut
m_content=products-
opesBB&utm_ab=1793%2F1&utm_term=mot%C3%BDl%C3%AD-
zahr%C3%A1dka-(5-housenek)---butterfly-
garden&utm_query=mot%C3%BDl%C3%AD%20sady 

 
Starat se o zvířátka doma. Hrát si s plyšovými zvířátky a připravovat jim krmení - granule - 
mačkáním papíru. Zalévat vypěstované přísady na zahrádku – pažitku, rychlit si semena na 
vatě – čočku aj. 
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 Grafomotorika 
Vlny a vlnky , obkreslování vlnek (J), tvoření vln spodní oblouk, dokreslení spirál 
(pára) (S) 

 



 Pracovní listy: 
neživá příroda: Koloběh vody – povídání: 
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y 

Jak se kapičky staly pitnou vodou? Pohádka: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M 

Vybarvování omalovánky: koloběh vody, seznámení s druhy vod (řeky, rybníky, moře), výběr 
vhodných barev (J), správný úchop pastelky, pečlivost při vybarvování (S) 
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Skládání lodiček z barevného papíru, seznámit se s postupem skládání, přesnost při skládání 

 

 

 

Další možnosti hry:  

nalepení na papír 
a dokreslení, 
dozdobení pro další 
hru, příklady: 

 



Recyklace odpadu: 
Jak na to? Pohádka Prasátko Peppa, recyklace:
 https://www.youtube.com/watch?v=ZmNDn5jgoAc 
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