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1. Den – pondělí – Oheň 

 
o Hoří, hřeje? Co to je? – Ano oheň 

 

o Dechové cvičení:  

- Obrázek plamenu si děti vystřihnou, popřípadě vybarví a rodič udělat malou 

dírku na protáhnutí obrázku (příloha 1) 

- Děti do plamínku foukají jako by ho chtěly sfouknout, fouknou třikrát (poprvé 

lehce, podruhé víc, a po třetí co nejvíce to jde) 

- Varianta s opravdovým ohněm a svíčkou po dozorem rodičů 

- Slovní hra: žhavá koule, míček a dítě si přehazuje míček třeba s rodičem a u 

toho říká zřetelně slova, která ho napadnou, když se řekne oheň 

 

o Slovní hra – žhavá koule 

- Děti si s rodičem nebo kýmkoliv jiným přehazují míček a dítě u toho říká 

zřetelně slova, která ho napadnou, když se řekne oheň 

 

o Děti a když bychom viděli, že někde poblíž nás hoří, koho bychom zavolali na 

pomoc?  

- A víte, jaké mají hasiči telefonní číslo? Skládá se z tří čísel 

- Zkuste na telefonu vybarvit pouze ty tři čísla která to jsou (1,5,0) (Příloha 2) 

 

o Pracovní list (Příloha 3) 

- Pracovní list ohně, střídání barev (ohňů), lze třeba obměnit korálky stejně 

barevnými jako jsou ohně nebo krepovým papírem 

 

 



Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

 

  



Příloha 3 

 



2. Den – úterý – oheň  

 

o Pracovní listy (příloha 4) 

o Výtvarná činnost 

- Na čtvrtku si dáme červenou, žlutou a oranžovou bravu nejlépe temperu a 

necháme děti, aby se prstem na čtvrtku podepsaly dle nich zvolenými 

barvami, zbytek pomocí prstů mohou domalovat 

 

o Dechové cvičení 

- Obrázek obrysu plamenu (příloha 5) 

- Děti si do obrysu plamene kápnou vodovou červenou, oranžovou a žlutou 

barvu a foukají skrze brčko snaží se držet v obrysu plamene 

 

o Pohybová hra:  

- Dítě nebo i rodič sedí na zemi a společně říkají básničku: „Ty jsi malý 

plamínek, utekl jsi z kamínek. Teplíčko máš hodně rád, je tvůj velký kamarád. 

Ale když se probudíš, všechny nás popálíš.“ 

- Poté, co jí dořeknou, ten, kdo sedí na zemi plamínek se probudí a jde ostatní 

děti "popálit" 

- Hrát s rodičem, sourozencem, nejlépe venku nebo v dostatečném prostoru 

 

o Srovnání příběhu při nebezpečí příběhu (Příloha 6) 

- Obrázky příběhu, když hoří, nejdříve jeden obrázek po druhém si s dětmi 

prohlédnou říct si, co se na obrázku odehrává  

- Pak obrázky nechat dítě srovnat, tak jak jdou za sebou, dle situací  
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3. Den – Voda 

o Děti, proč je voda důležitá? Kde všude kolem nás voda je? V přírodě? (řeky, potoky, 

rybníky, jezera) 

 

o Hlasová chvilka 

- Říkáme slova Kapy kap, kap kap – v různých hlasitostech – pomalu, více 

nahlas a hodně nahlas může k tomu dopomoci, když rodič bude ukazovat 

rukou dlaní – dlaň dole – nejvíce potichu 

 

o Grafomotorika – dešťové kapky (Příloha7) 

 

o Hra na skleničky 

- Pomůcky: skleničky, voda lžičky 

- „Co myslíte, děti, dá se hrát i na vodu? Ano, ale musíme ji nejprve chytit. Na 

stolečku máte skleničky a vodu v konvici a také lžičky.  

- Vy si vytvoříte takový hudební nástroj právě z té vody a skleniček a lžiček. 

Naplňte skleničky vodou, ale tak, ať je v každé skleničce jiné množství vody.  

- Pak si vezměte lžičku a opatrně na každou skleničku zacinkejte. Můžete i 

vymyslet nějakou písničku a nám ji potom zahrát. A jak bychom takovému 

nástroji mohli říkat, co myslíte, napadá vás něco?“ 

 

o Pracovní list – počty kapek (příloha 8) 

 

o Pokusy s vodou 

- „Nalejte si vodu do kelímků a ty kelímky si pak dáme do mrazáku a později se 

podíváme, co se s vodou stalo, co myslíte?“ 

 

-  „Zkuste si nalít vodu do květináče (na ubrousek) a pozorujte, co se s ní stane. 

…Kam se ta voda ztratila?“ 

 

- Nalejte si do misek vodu a vhoďte několik stejně barevných lentilek do vody. 

Co se stane? Pak do té barevné vody dejte proužek ubrousku-jeho konec a ten 

druhý nechte ležet na stole, nenamáčejte ho celý a sledujte, co se stane.“ 

 

- „Dejte si do misky kostku ledu a tuto misku položte někam, kde je teplo…ano, 

na topení. Pozorně se dívejte, co se s ledem stane. Kam si myslíte, že zmizel? 

 

- Mýdlové bubliny – nastrouhat mýdlo, zamíchat do vody a brčkem foukat, 

pozorování bublin, jak vystupují 
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4. Den – Země 

 
o K čemu je v životě potřebná země, co roste ze země 

o Obrázek planety Země, ke kterému rodič řekne střídavě čísla od 1-10 dítě musí 

vymodelovat z hmoty tolik kuliček (Příloha 9) 

- Např. obrázek Země a rodič řekne čtyři, tolik dítě musí vymodelovat kuliček, 

které můžou třeba symbolizovat – stromy 

 

o Výtvarná činnost – potisk květináče 

- budeme potřebovat 2 laky, dle výběru barvy podle dětí, nebo co máte 

k dispozici, klidně i více barev, miska s vodou, obyčejný klasický květináč bez 

jakékoliv povrchové úpravy 

- Do misky s vodou děti kápnou postupně lak, ten vytvoří na povrchu vodu, 

jakési kolečka barevná, vezmeme květináč a ponoříme ho do vody s lakem 

- Vytáhneme ho z vody a květináč by měl být obarvený a měly by nám na něm 

vzniknout zajímavé vzory 

- Můžeme ho využít na společné zasazení nějaké květiny či byliny společně 

s dětmi nebo dětem do pokojíčku, aby dítě mohlo sledovat růst 

 

o Zkuste si z modelíny vymodelovat planetu zemi podle obrázku, popřípadě další věci 

nebo bytosti, které pro vás souvisí se zemí 

 

o Tip: Vezměte děti do lesa, popovídejte si, co je na zemi v lese, co z ní roste (mech, 

tráva), děti mohou z mechu, z trávy a klacíků postavit domeček pro mravence, nebo 

třeba lesní skřítky, kteří se starají o les 

Příloha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Den – Vzduch 

o Děti, proč je na zemi důležitý vzduch? – abychom mohli dýchat nejen my ale i 

zvířata, rostliny 

 

o Děti, jaký je vzduch? Děti skrze jednoduchá slova slovně popíšou vzduch. Je vidět?  

 

 

o Co létá ve vzduchu? – letadla, ptáci  

- Zkuste si létat pantomimicky jako letadlo, pak jako ptáci 

 

o Stavba letadla či ptáčka z lega 

 

o Čím můžeme „vyrobit“ vítr? 

- Povídání s dětmi o přístrojích, které slouží k rozproudění vzduchu (fén, 

větrák, klimatizace, vějíř), opakování síly větru – pozorujeme pohyb věcí při 

pomalém a rychlém proudění vzduchu – větrák na 1,2,3 stupeň, ukázka 

s fénem 

 

o Výtvarná činnost 

- Tempera smíchaná s jarem, brčkem foukání bublin a přenášení na papír, 

nechat bublinky spadnout, po zaschnutí lze dokreslit – fixou, voskovkou, tuží 

(pozorování vzduchových bublin) 

 

o Hra s pingpongovým míčkem 

- S rodičem, sourozencem nebo kýmkoliv si dejte před sebe na rovinu 

pingpongový míček, je lepší si k tomu lehnout na břicho a na jedno fouknutí, 

komu se podaří pingpongový míček dostat dále, varianta – lze připravit dráhu 

pro foukání pingpongového míčku 

 

o Pohybová chvilka- "cvičení s šátky" 

- Poslech vážné hudby – johannes Brahms 

- Děti se se šátkem dle hudby volně pohybují 


