Téma: Země je kulatá
Nabízené činnosti:
- Prohlížení obrázků – fotky Země z vesmíru – najděte na MT nebo Pc – jaká
barva převažuje, jak vypadá Země v noci
- Proč je modrá? Najděte si doma předměty, které mají modrou barvu.
- Jak chráníme naši Zemi? Neodhazujeme odpadky……, přečtěte si pohádku O
nepořádném vodníkovi – jaká jsou v ní zvířátka, co dělal vodník špatně, jak se
jmenoval….
- Jak třídíme odpad? Barvy popelnic na tříděný odpad.
- Jaká zvířátka žijí na naší planetě?
- Zalejte společně kytičky doma.
- namalujte květinu a motýlka
Básnička:
Kdyby vody nebylo,
nic by tady nežilo.
Bez vody se nedá žít,
čistá voda musí být.
Proto vodu v úctě máme,
my se o ni postaráme.

O nepořádném vodníkovi
Byl jeden vodník, který se jmenoval Žbluňk a bydlel v malém rybníčku na kraji
lesa. Kolem rybníčku bydlelo i hodně zvířátek. Srnka, žabky, čáp, ježek a zajíček.
Chodily se do rybníčku napít a také si s vodníkem hrát. K rybníčku ale chodili
také lidé a ti tam často po sobě nechávali nepořádek. Žbluňkovi se ta spousta
odpadků začala líbit, a tak si je schovával a když neměl co dělat, pohazoval je
zase všechny kolem rybníčka. Jenže zvířátkům se to vůbec nelíbilo. Na vodě
plavaly plastové láhve a okolo rybníčka se povalovaly střepy ze sklenic. Tak se
někdy stalo, že se zvířátka zranila. Zvířátka prosila Žbluňka, aby ten nepořádek
uklidil a už ho nerozhazoval. Ale vodník je vůbec neposlouchal. Stále jen volal,
že se mu to takhle kolem rybníčku líbí. Postupně se rozzlobená zvířátka od
rybníčku odstěhovala. I ryby, které v něm bydlely, potokem odplavaly jinam. A
vodník Žbluňk zůstal sám. Už si neměl s kým hrát a ani povídat. Začalo mu být
smutno. Pochopil, že tak nemůže žít a začal kolem i v rybníčku uklízet. Pojďte
děti, pomůžeme mu! A když hezky uklidili, pomohly vodníkovi děti zavolat
nazpět jeho kamarády. Volaly hodně hlasitě a zvířátka je uslyšela a k rybníčku
se vrátila. Žbluňk byl moc rád a slíbil jim, že už nikdy nebude dělat u rybníčku
nepořádek.

