
Milá Koťátka, zdraví Vás opět Markétka a Jana. Už jsme tady zase zpátky a bohužel stále 

máme zavřenou naši třídu ve školce, tak si budeme povídat a hrát alespoň takhle. A těší se 

na Vás i krteček a jeho kamarádi- žabka, ježek, myška a zajíček. A když si s nimi nyní 

nemůžete povídat a hrát, tak se na ně podívejte v pohádce Krtek a pramen. 

Krtek a pramen  

 https://www.youtube.com/watch?v=KpEm2ooBSbY 

Naposledy jsme si společně povídali o žabičce a ostatních vodních zvířátkách, tak ještě 

chvíli u vody zůstaneme.  

Tento týden si budeme povídat si na téma Krtek a pramen.  

Zkuste odpovědět na otázky: 

-Co je to pramen? 

-Kde pramen můžete vidět? 

-Proč je důležitý a pro koho? 

-K čemu nám slouží voda?  

-Jaká voda může být? 

 -Kde vodu používáme doma? 

 -Proč ji potřebujeme? 

 

 



Voda je velmi důležitá. Víte, že bez vody by nežila zvířátka, rostlinky ani lidé. Je velice 

důležité se o vodu starat a neházet do vody odpadky a ani jinak ji neznečišťovat. 

Poproste maminku nebo tatínka, aby Vám přečetli povídku o kapičce Karličce. 

 

Kapička Karlička 
 
Je tu jedna kapička, jmenuje se Karlička. Táhne to tu stovky let, vidí, jak se mění 

svět. Dříve bylo všude čisto, čistý vzduch i voda. Teď je všechno jinak, což je velká 

škoda.  

Karlička má velkého kamaráda, je to sluníčko. To řídí svou energií koloběh vody. 

Voda se odpaří do mraků, tam se srazí a spadne na zem v podobě deště, sněhu 

nebo ledových krup. Do ovzduší se vypařuje voda z ledovců, z moří, oceánů, voda z 

půdy, jezer, řek. 

Karlička se dříve měla dobře, potom se ale začaly stavět továrny, začala jezdit auta a 

už to bylo všechno jinak.  

Jednou se kapička Karlička dostala do řeky, která byla blízko továrny a Karlička se 

lekla. Voda byla špinavá a smrděla. Chtěla uplavat, ale nebylo kam, všechna voda 

byla špinavá. Najednou si všimla, že kolem ní plavou ryby břichem vzhůru, byly 

mrtvé. Karličku zachránilo sluníčko, vypařila se do mraků a oddechla si. Ale ne na 

dlouho. Spadla jako déšť do moře, ale vůbec vněm nebyla modrá, krásná voda, ale 

měla naopak ošklivou barvu. Karlička viděla kolem plout loď, která převážela ropu. 

Námořníci vymývali v moři sudy. Karlička z toho úplně onemocněla, naštěstí ji opět 

zachránilo sluníčko, ale tentokrát ji muselo dlouho léčit, než se zase uzdravila. Potom 

se kapička chtěla opět podívat na zem, ale tentokrát měla štěstí, protože spadla do 

horského potoka, v něm byla voda krásně čistá, průzračná. Karlička si zde našla 

spoustu nových kamarádek, s kterými si vesele hrála a byla tu moc spokojená. 

 

Ve školce jsme si na obrázcích ukazovali, jak vzniká déšť, sníh a mráz a povídali o koloběhu 

vody. Tak si to připomeňte na videu pro děti.  

 

Koloběh vody 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4u 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4u


Koloběh vody 

Povím Vám příběh kratičký 
o cestě vodní kapičky. 

V potůčku se prohání, 
když ji slunce zahřeje, 
na páru se promění, 
kam se potom poděje? 
 
Stoupá vzhůru do mraků. 
je to cesta zázraků. 

Až má mráček plné bříško, 
zahromuje „stačí!“ 
Kapička se změní v deštík, 
pláštěnku ti smáčí. 

Tenhle příběh nemá konec, 
není za ním tečka, 
kapka steče do potůčku 
a zas dokolečka. 

Je potřeba procvičit si naše malé prstíčky. Vezměte papír nebo noviny na skládání 

papírové lodičky. Poproste o pomoc nějakého dospěláka. A třeba si loďku můžete i 

dozdobit podle fantazie. 

Skládání lodičky 

https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q 

 

Vodu nemusíme jenom vidět nebo cítit, ale také slyšet.  Nevěříte? Tak se zaposlouchejte. 

Jak zní voda? 

https://www.youtube.com/watch?v=iJKKSIpM2Lk 

Dlouhé sezení není nic pro Vás. Je potřeba se i trochu protáhnout. S tím nám pomůže Míša. 

Pustíme si video s hudbou a jdeme na to! 

cvičení s Míšou -Pod hladinou 

https://www.youtube.com/watch?v=h_SnNjCrook 

                           -Vodník 

https://www.youtube.com/watch?v=K98I-2c7-Ck 
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Vzpomenete si na nějaké písničky o vodě?  Určitě ano. Zkuste je zazpívat pro radost doma 

ostatním. Poproste maminku o dvě vařečky nebo lžíce a písničku si vyťukejte podle rytmu 

jako malí muzikanti. Jste malé šikulky. ( Např. Holka modrooká nebo Prší , prší…) 

https://www.youtube.com/watch?v=1orT4rVXkGk 

 Nejvíce vody je v mořích.  Žije tam mnoho živočichů a ti si mezi sebou povídají. 

Poslechnout si můžete velryby a delfíny. Bude se Vám u toho pěkně odpočívat.  

relaxační hudba moře 

https://www.youtube.com/watch?v=uQJ_K1pQmEQ 

 

Zkuste přiřadit obrázky podle stínů, určitě to zvládnete. Je možné je vystřihnout a přiřadit 

nebo jen ukázat prstíčkem dvojici obrázků. 
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Tenhle obrázek si sami zkuste vystřihnout podle čar, sestavit správně a pak nalepit na 

papír. Pokud si někdo netroufne, tak musí poprosit maminku nebo tatínka. Podle rovných 

čar jsme ve školce už všichni stříhali vícekrát, tak se do toho můžete pustit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zkuste si přeříkat krátkou básničku o vodě, aby se procvičil Váš jazýček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důležité je procvičit si i naše prstíčky a správné držení tužky. Krátké čárky (déšť) zvládnete 

a můžete si vybarvit i sluníčko a mráček.  Určitě se to povede. 

 

 

 

 

 



S vodou si můžete i hrát. 

Do vody lze zamíchat barvu nebo použít tuš, třeba i barevnou. Kápněte barevnou kapku na 

papír a můžete do barevných skvrn foukat brčkem nebo jen lehce naklánět papírem. 

Vytvoří se Vám krásné pramínky vody. Tak hodně zábavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společně s maminkou, tatínkem, babičkou nebo dědečkem si přečtěte říkanku s pohybem 

o kapičkách. Je kraťoučká a jednoduchá k zapamatování.   

 

 

 

 

 

 



V moři žijí vodní zvířátka. Dokážete je pojmenovat?  Napoví Vám veršovánky s obrázky.  

 

 

 

Podařilo se Vám dojít až sem?  Určitě ano.  My se budeme moc těšit na Vaše výtvory a 

společně si je prohlédneme a vystavíme v šatně. Brzy se ozveme, pokud by naše milá 

školička zůstala dál zavřená.  Tak zatím velké AHOJ!!   

 

Zdroje: Pinterest 

              You tube 


