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Starší děti pracují sami s podporou dospělých. Rodiče a učitelé malých
dětí provádí děti celým procesem.
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History - krátké video, proč a kdy vznikla Den Země: (pro děti 4 roky
nahoru - s komentáři dospělých)

Byla jednou naše planeta - Naše Země 

Povídejte si o tom, co ve videích zaznělo.

Videa: 
 

 

 
1.

 
2. Doplň a případně najdi na mapě (Oceán, řeka, moře, přehrada, rybník,
potok) 
 
Vltava______________,  Atlantský ___________ Lipno ______________,
Rožmberk_______________  Odra ______________ Baltské ____________
 

3. Kolik vody vypije člověk za den (ukažte si i v odměrce s ryskami nebo
zvažte na kuchyňské váze).
 
4. Zjistěte, kolik vody se vejde do různých nádob, které máte doma?
 
5. Kolik vody se vejde do malé štamprle?
 
6. Kolik štamprlí vody udělá 1 litr?
 
 
7. Co je víc? Pracuj s rodičem nebo starším sourozencem
 
 0,5 l         250 ml
1/4 l         250 ml
3/4 l        1/2 l

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4
https://www.youtube.com/watch?v=InKGm_naVcA
https://www.youtube.com/watch?v=InKGm_naVcA
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2. Chválím Tě Země má (Svěrák Uhlíř):  
najdeš na youtube

C           F
Chválím tě, země má, (chválím tě, země má)

 C          G
tvůj žár i mráz, (tvůj žár i mráz)

 C         F
tvá tráva zelená (tvá tráva zelená)

 C   G    C
dál vábí nás. (dál vábí nás)

Máš závoj z oblaků (máš závoj z oblaků)
bílých, jak sníh (bílých, jak sníh)

hvězdo má, bárko zázraků (hvězdo má, bárko zázraků)
na nebesích. (na nebesích)

            F        C
R: Ať před mou planetou

            F         G
   hvězdný prach zametou.

Dej vláhu rostlinám,
dej ptákům pít,

prosím svou přízeň dej i nám,
dej mír a klid.

Dej vláhu rostlinám (chválím tě, země má)
dej ptákům pít, (tvůj žár i mráz)

svou přízeň dej i nám, (tvá tráva zelená)
dej mír a klid. (dál vábí nás)

(Máš závoj z oblaků)
(bílých, jak sníh)

(má bárko zázraků)
(na nebesích.)

R: Ať před mou (ať před mou) planetou (planetou)
   hvězdný prach (hvězdný prach) zametou.
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Co je Závoj z oblaků? mlha - atmosféra - obal Země1.
 
Jak vznikají mraky? Podívej se na obrázek, vybarvi jej a vyprávěj, co
se děje s vodou.
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3. Výzva pro všechny děti ve třídě: 
 

#Natoč / Nafoť to: 
Vyrazte s rodičem nebo sourozenci ven.

Odpadosběr okolo domu nebo vyčisti potok v lese. 
Sdílej na Facebooku, Instagramu

 
 

4. Kam patří silonky nebo obal od vajec: umimefakta.org:
roztřizovačka - hra.

odebrat lžičkou z hladiny ANO/NE
vysát ubrouskem  ANO/NE
odsát injekční stříkačkou ANO/NE
přecedit ANO/NE

5. Jak třídit oleje a tuky? 
 
Kam vylít olej? Pracuj s internetem a zjisti. Nakresli, zpracuj prezentaci,
natoč video pro ostatní. A HLAVNĚ naučte se pro domácí použití. PROČ?
 
 
POKUS: voda a olej (ropná skvrna). 
Jak funguje olej? 
 
Proč se nesmíchá s vodou?
 
Co se děje se zvířaty, když se zašpiní ropou?
 
Jak olej z vody můžeš odstranit, vyzkoušej a napiš, co funguje?
1.
2.
3.
4.

 

https://www.umimefakta.cz/rozrazovacka-trideni-odpadu-2-uroven/54
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Pro KIDEDU zpracovala Štěpánka Vontrobová, 
 
autorka didaktických her Kidedu Můj Den, komunikační karty Mé Emoce a
Adventního kalendáře Blíže k sobě. Autorka E- Průvodce Město na hraní.
 
www.kidedu.cz
 
Přidejte se do skupiny Blíže k sobě pro rodiče a učitele na Facebooku
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