VODA

projekt třídy Mašinky

1. Brainstorming
Děti začala voda opravdu zajímat, a tak jsme se vypravili do knihovny, kde
jsme si půjčili knihy s vodní tematikou a děti začaly objevovat sladkovodní
a mořský svět.

Téma projektu „voda“ vzešlo z každodenního setkávání dětí s vodou
a děti se začaly zajímat, kde všude mohou vodu najít a k čemu všemu
slouží. Začali jsme tím, že děti vymýšlely, co všechno je napadne,
když slyší slovo „voda“.

2. Mořský svět

Děti zaujaly knihy o moři, jak to tam vypadá, co tam roste, kdo tam žije...
Vzniklo z toho společné dílo, velký plakát podmořského světa. Děti také

tvořily svá vlastní kouzelná moře a hitem se stala písnička “V moři je místa
dost” (Jaromír Nohavica).

Na každodenních kolečkách jsme
se vzájemně obohacovali o své
zážitky a zkušenosti s vodou.

3. Sladkovodní svět
Navštívili jsme jezírka plná pulců, která děti zaujala-(foto 8) a výlet se
začal projevovat i v jejich tvorbě

Jezírko (Maty)

Jezírko (Honzík K.)

4. Pokusy s vodou
a tekutinami.

Děti objevují, že ve vodě je vzduch

První poznatky o Archimedově zákoně

KOMENTÁŘE DĚTÍ K POKUSU
S MLÉKEM:

Potápěč (Samík)

Vývoj žáby podle Filípka

Tobík a Samík: „Je tam šnek
a kytička.“
Jirka: „Máme tam šnekové vlny.“
Filip: „Vidím tam trojku.“
Tobík: „To je pravda, máte tam
tlustou houbu.“
Filip: „A teď to vypadá jako rejnok“
Jirka: „ A ta malá černá tečka
je jako pulec a kolem něj je celý
vesmír.“
Klárka V.: „Vidím tam houbu.“
Filip: „Bacha, to vybuchne.“
Maya: „Podívejte, je tam sova.“
Kačka P.: „ Jéé, fakt je tam sova
a králíček.“
Kačenka V. omylem strčí do talíře
a obsah se vylije na stůl:

5. Povodně

Jirka: „A teď je to jako oheň.“

Velký plakát podmořského světa

Téma vody se stalo velmi aktuálním (povodně 2013). Děti začaly vnímat
vodu jako živel a rozhodly se pomoci potřebným. Na jejich popud vznikla
sbírka hraček i peněz v Mašinkách.
Podmořský svět

(Toník)

Děti si uvědomily, že bez vody se nedá žít, ale že voda může být jak
dobrá, tak i zlá. Osvojily si leckteré poznatky, které se začaly objevovat
v jejich každodenních výtvarných i komunikačních projevech.

Povodně
(Filíp)

