TÉMA TÝDNE 11. - 15. 5. 2020
Otvírání studánek
Výzva týdne: Při procházce do lesa zkus najít nějaký vodní tok. Pozoruj, zda je voda
čistá, nebo nějakým způsobem od lidí znečištěná. V tuto roční dobu ve vodě můžeš
najít pulce.

1. TVOŘENÍ

1. TVOŘENÍ
-

Klíč k odemčení studánek

-

Technika: frotáž – jedná se o přenášení reliéfní struktury na
papír.

2. POKUS

2. POKUS
Znečištěná voda se ne vždy snadno dá vyčistit tak, aby byla
krásně průzračná jako před tím.
Udělej si s rodiči pokus se sklenicí vody.

3. ÚKOL
3. ÚKOL
Kimova hra: Připrav si na stůl 3 obrázky – všechny druhy
skupenství vody – led, pára (mrak), vodní kapalina (viz příloha).
Chvilku se na obrázky dívej a zkus si je zapamatovat. Po chvíli
přikryj obrázky šátkem a zkus popsat, co je na všech třech
obrázcích.

4. MONTESSORI

4. MONTESSORI
Pečení makovce

5. BÁSNIČKA

5. BÁSEŇ
"Voda voděnka" tě bude provázet celým týdnem

1. TVOŘENÍ
Klíč k odemčení studánek
Technika: frotáž – jedná se o přenášení reliéfní struktury na papír.
Budeme potřebovat: vytištěný klíč, voskovku a strukturovaný materiál pod papír, například –
dřevo, listy stromů nebo šmirgl papír.
Postup: Na stůl si položíme například dřevěnou strukturovanou desku, na ní položíme papír
s vytištěným obrázkem klíče. Celou stranou voskovky přejíždíme přes klíč. Pozorujeme, jak se
reliéf podkladu přenáší na papír.

2. POKUS
Znečištěná voda se ne vždy snadno dá vyčistit tak, aby byla krásně průzračná jako před tím.
My lidé potřebujeme pro své zdraví čistý vzduch, dýchá se nám lépe. Stejně tak to mají i
živočichové žijící u vody nebo ve vodě.
Udělej si s rodiči pokus čistoty vody.
Potřebujeme průhlednou nádobu na vodu, do které nalijeme vodu a postupně do ní vkládáme vše
co vidíme kolem sebe. Hlínu, klacky, smetí, odpadky, jídlo apod. Voda je nyní znečištěná. Zkusíme
z vody po chvilce všechny věci vyndat. Je voda opět krásně průzračná jako před tím?

3. ÚKOL
Kimova hra: Připrav si na stůl 3 obrázky – všechny druhy skupenství vody – led, pára (mrak), vodní
kapalina (viz příloha).
Chvilku se na obrázky dívej a zkus si je zapamatovat.
Po chvíli přikryj obrázky šátkem a zkus popsat co je na všech třech obrázcích.
Všude je voda. Jenom má jiný tvar a skupenství.
Voda může být zmrzlá a stane se z ní led, nebo sníh. Voda je i mrak nad námi. Můžeme diskutovat
o tom, kde všude voda je.
Můžeme vyndat led z mrazáku a pozorovat, jak se mění skupenství. Z ledu se stává kapalina.
Pokud můžeme provést i obráceně. Do formiček, které máme doma nalijeme vodu, dáme do
mrazáku a můžeme chodit po chvilkách pozorovat, co se s vodou v kapalném stavu v mrazáku
děje.

4. MONTESSORI
Pečení makovce:

mléka

olej

cukr moučka

polohrubá mouka

mletý mák
-

vanilkový cukr
kypřící prášek

Postup: Do mísy nasypeme polohrubou mouku, přidáme kypřící prášek, cukr moučka, vanilkový
cukr, mletý mák, přilijeme olej, mléko a nastrouháme citronovou kůru. Veškeré suroviny
promícháme a vlijeme do formy vyložené pečícím papírem.
Makovec pečeme zhruba 40 minut v troubě předehřáté na 170 °C.

5. BÁSEŇ
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