
Téma: „Zdá se mi to, nebo nezdá? Po obloze padá hvězda.“ 

Datum: 18.5.-22.5.2020 

Záměr: Získat povědomí o vesmíru. 

              Opakovat číselnou řadu. 

      Procvičovat barvy. 

 

        

 Povídáme si o tom, jak je Slunce důležité. Proč je důležité?  
Slunce je zdrojem tepla a světla na Zemi. Slunce je nejjasnější hvězdou 
naší oblohy. 
Co je to souhvězdí? 
Lidé si v dávné minulosti spojili hvězdy do skupin, kterým říkáme 
souhvězdí. Některé pojmenovali podle zvířat - souhvězdí Medvědice. 
Jiné podle věcí okolo sebe - Velký vůz, Malý vůz, Polárka. 
Země obíhá okolo Slunce. Okolo Slunce obíhají i jiné planety např. 
Merkur, Venuše, Mars,… 

 Prohlížíme encyklopedie - planety sluneční soustavy. Co je planeta - 
velikost, barva, tvar - porovnáváme. 

 Pokus: Děti si vezmou baterku a v zatemněném prostoru objevují okolí. 
Popisují, co všechno okolo sebe vidí. 

 Četba z knihy: „Vyprávění o sluníčku“ (Pavel Příhoda) 

 Cestujeme vesmírem: „Na kosmonauty“ - děti sestavují kosmickou loď 
(dřevené kostky, Lego, molitanové kostky, Seva, dřívka). 
 „Postavíme raketu“ - skládání z Lega 

https://cz.depositphotos.com/stock-photos/kreslen%C3%A9-obr%C3%A1zky-zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tka.html?offset=100


 Sudoku - správně doplň. 

 Říkanka:  Naše Země ta se točí, 
     i když nemá nožičky, 
                       zvesela si neposkočí, 
        shodila by hvězdičky. 
 
     Po vesmíru tiše pluje,  
     s Merkurem si promluví, 
     Venuše jí pozdravuje, 
     o Zemi už každý ví. 
 

 Pohádka: „Rákosníček a hvězdy.“ 
Zkoušíme odpovědět na otázky k pohádce:  
Zasloužil si Rákosníček hvězdu? Proč ne? Co měl za úkol? 

 Grafomotorika: „Naše Země.“ 

 Puzzle: „Země.“ 

 Seznámení s písničkou: „Naše Země kulatá je.“ 
 „Raketa.“ 
 

 Pracovní list  - vyhledej, co do řady nepatří. 

 Sestavení obrázku - vystříhej jednotlivá kolečka a správně dolep do 
obrázku rakety. 

 Desková hra: „Raketa.“ 

 Tělovýchovné aktivity:  

Cvičení s míčem (zeměkoulí) - vyhazování míče do výšky oběma rukama, 
kutálení míče po podlaze, … 

PH: „Plavba vesmírem“ - děti se po prostoru přemisťují podle instrukce 
(rychlá reakce na změny směru - na židličku, na koberec…) 

 Předmatematické dovednosti: - vybarvíme daný počet 

 - spočítáme a zapíšeme pomocí teček 

 Pokus: „Vybublané planety“ 

 Tvoření: „Dalekohled“ 

 „Hvězdičky“ 

 Sluneční soustava - povídání pro děti. 
 



 Zdroje: 

http://pinterest.com 

http://tvorive.estranky.cz 

 

Sluneční soustava – povídání pro děti. 

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&app=desktop 

Rákosníček a hvězdy  

https://www.youtube.com/watch?v=INZtcs3-QT0&app=desktop 

Rákosníček a Velký vůz 

https://www.youtube.com/watch?v=zPtOrIzBNHc&app=desktop 

Jak Rákosníček zachránil Polárku 

https://www.youtube.com/watch?v=xkOUvIaWtw0&list=PL-

gStTyYcIYnYMbebmZjKR2WOXFRzLlry&index=5&app=desktop 

Jak Rákosníček udělal na nebi kluziště 

https://www.youtube.com/watch?v=h9cuHAUA4iA&list=PL-

gStTyYcIYnYMbebmZjKR2WOXFRzLlry&index=9&app=desktop 
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Postavte si raketu z Lega. 

 

 

Sudoku – vystříhejte čtyři obrázky ve spodní části a doplňte je do čtverců tak, 

aby se v žádném obrázky neopakovaly dvakrát. 

http://lego.brickinstructions.com/en/lego_instructions/set/10572/LEGO_DUPLO_All-in-One-Box-of-Fun


 

 

 

http://www.giftofcuriosity.com/space-sudoku-puzzles-free-printables/


 

 

  

 

 

https://tiatatimaluquinha.blogspot.com/2019/09/sudoku-para-criancas-imprima-e-divirta.html


Grafomotorika: „Naše Země“ 

 

 

http://www.e-predskolaci.cz/pro-ucitele/144-jak-ferdik-a-pepik-ucili-deti-tridit-odpad


Puzzle: „Země“ 

 

https://canadahun.com/temak/f%C3%B6ld-napja.23345/#post-2055243


Písnička: „Naše Země kulatá je“  

 

  

https://i.pinimg.com/originals/b1/23/48/b123483df3b7b8edcf3ddb40c86725bb.jpg


Písnička: „Raketa“ 

 

 

 



Pracovní list - vyhledej, co do řady nepatří. 

 

 

https://prosisu.blogspot.com/2015/01/pracovni-listy-zima.html


Sestav obrázek  - vystříhej jednotlivá kolečka a dolep je na správné místo. 

 

http://www.kidsfree.co.kr/src/shop/item.php?it_id=1370839529&ca_id=5060&ca_id2=9040


Desková hra: „Raketa“  (vezmi kostku a zahraj si s rodiči)

  

https://www.dreamstime.com/board-game-cosmonaut-ufo-rocket-planet-stars-vector-illustration-board-game-cosmonaut-ufo-rocket-planet-stars-image102506330#res26615551


Předmatematické dovednosti - spočítej a zakresli počet pomocí teček. 

 

 

https://prosisu.blogspot.com/2015/01/pracovni-listy-zima.html


Předmatematické dovednosti - vybarvi daný počet. 

 

  

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/bb/05/0a/bb050ae9126914f6b6e3ad4ec957acec.jpg


Pokus: „Vybublané planety“ 

 

Vesmírný nápad 

Materiál a pomůcky: 

 misky, kelímky, brčka 
 jar, voda 
 barvy na potraviny v prášku 
 bílé papíry, černá čtvrtka A3 
 žlutá a bílá tempera 
 nůžky 
 kartáček na zuby 
 lepidlo 

  

 

https://tvorive.estranky.cz/eshop/kategorie/papiry-a-papirove-vyrezy/--papiry-jednobarevne/
https://tvorive.estranky.cz/eshop/kategorie/barvy/


 

Do kelímku či misky nalijte cca 2 cm vody a asi lžíci jaru. Brčkem nabublejte 
pěkně vrchovatou čepici pěny. Do vzniklé pěny opatrně nasypte potravinářskou 
barvu. Barva musí "sedět" na bublinách - nesmí spadnout ke dnu. Barvy můžete 
různě kombinovat. 

Na posypanou pěnu zlehka přitiskněte bílý papír a ještě pod ním můžete chvilku 
bublat - až se obarvené bubliny na papír dostatečně obtisknou. Vytvořte si 
takto série planet různých velikostí. 

  

Černou čtvrtku postříkejte pomocí kartáčku na zuby zředěnou žlutou a bílou 
temperovou barvou. Tak vám vzniknou hvězdy a souhvězdí. 



 

Z obtisknutých bublin vystřihejte planety a nalepte na vesmírný podklad. 

 

A můžete si vystřihnout i mimozemšťany a létající talíře.  

  

 

 

 

  

 

 



Tvoření: „Dalekohled“ 

  

 

https://www.actividadeseducainfantil.com/2018/12/experimento-estrellas-en-clase.html?spref=pi


Tvoření: „Hvězdičky“ 

 

 



 


