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Nabídka činností 

Planeta Země 
Povídání o naší planetě Zemi, co znamenají její hlavní dvě barvy (modrá a 
zelená), kdo všechno na naší planetě žije, co na planetě roste. Seznámení 
s tím, kdy má Země svátek, a proč svátek slavíme. 
 
Výtvarná činnost: 
Výtvarná činnost je určena pro jednotlivce nebo jako společná práce dětí. 
Doprostřed papíru dospělí nakreslí kruh, který dítě několikrát obkreslí 
(grafomotorické cvičení). Vnitřek kruhu může dítě vybarvit nebo tam 
obtisknout své ruce. Použijeme vždy jen modrou a zelenou barvu. Dítě maluje 
kolem Země vše, co na planetě Zemi najdeme. 

 

 

 



Vzduch 
Mluvíme s dětmi o tom, co je vzduch a vítr, proč je důležitý a co všechno umí. 
Děti si zkusí na chvilku zadržet dech, aby zjistily, jestli kyslík ve vzduchu 
potřebujeme. Zjistí, že vzduch nemůžeme vidět, ale můžeme vidět věci, 
kterými vítr pohybuje. 
 
Výroba papírového draka: 
Děti si vybarví a vystřihnou papírového draka (viz příloha č. 1). Děrovačkou 
vytvoří díru, kam zaváží provázek a zkouší, zda draka ponese vítr. 
 
Foukání do bublin:  
děti foukají do bublifuku a pozorují, jak vítr bubliny odnáší. 
 

        
 

Země 
Povídáni o tom, co je hlína, proč je důležitá, co najdeme v hlíně, hledání 
žížal, kořínků, larev brouků, brouků, pavouky, kamínků... 
Děti mohou své nálezy pozorovat pod lupou nebo pod mikroskopem. 
 
Malování bahnem: 
Děti vytvoří z hlíny a vody bahno, kterým namalují obrázek. K malování 
mohou použít také keramickou hlínu. K malování použijí štětec, dřívko nebo 
prsty. 

 

                              
 



Voda 
Putování s dětmi za vodou k rybníku, potůčku, procházka kalužemi. 
Pozorování života ve vodě (žáby, ryby, ptáci…), ale i na vodě a jejím okolí... 
 
Pokusy s vodou: 
Děti si mohou vyzkoušet, co plave a co se potopí. 
 
Výroba lodičky:  
Děti vyrábí lodičky z houbičky na nádobí nebo skládají lodičku z papíru nebo 
mohou vyrobit lodičku z přírodních materiálů. 
 

        
 

Oheň 
Povídání o bezpečném zacházení s ohněm, a také o tom, k čemu oheň 
potřebujeme. A koho zavoláme na pomoc, když by požár vznikl? Ano, hasiče.  
Také se seznámíme s barvami ohně.  

Výtvarná práce: 
Malování uhlem na libovolné téma. Pokud budou děti obrázek vybarvovat, 
musí použít barvy ohně. 
 

 

 



 

A jak pomoci naší Zemi? 
Třeba tím, že se s dětmi zapojíte do úklidu Vašeho okolí. 

https://www.uklidmecesko.cz/ 

https://www.laduv-kraj.cz/akce/cisty-laduv-kraj-zapojte-se 

 

 

 

Příloha č. 1 
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