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Název

Vodní hrátky

Anotace

Žáci ověřením projektu zjistí, kde všude kolem nás je voda. Přečtou a
vysvětlí pranostiky spojené s tímto tématem, vytvoří si vlastní představu
o vodním světě, vyzkouší hrátky s vodou.
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Očekávaný výstup

Žák vysvětlí význam pranostiky, seznámí se s pranostikami související s
vodou.
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Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělání – první stupeň – druhé období ( 4. + 5. roč.)

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Druh učebního materiálu

Pohádka, pranostiky + příprava k ověření projektu
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17. 8. 2011

Organizace projektu
1.

Pohádka
- žáci dostanou rozstříhanou pohádku
- úkolem je pohádku složit , nalepit a přečíst.
- pohádka

2.

Rozdělení žáků do skupin
- Rozstříhané pranostiky slepí dohromady a vysvětlí.
- Ve skupině zjišťují, kde všude kolem nás a v jaké
podobě se vyskytuje voda.
- Nakreslení svojí představy vodního světa.

3.

Vodní soutěžení
- jednotlivé skupiny soutěží mezi sebou
- Vodní pistolníci ( sestřelení kelímku vodní pistolí)
- Vodní doktoři (naplňování kelímků injekčními
stříkačkami)
- Nosiči (přenášení misky s vodou na zádech)
- Vodní chytači (chytání předmětů v nádobě s vodou
ústy)

4.

Prezentace nashromážděných informací

Hastrman a sedlák
Bratři Grimmové
Hastrman vypadá jako každý jiný člověk, jen když otevře hubu,
můžete vidět zelené zuby. Taky nosívá zelený klobouk.
Ukazuje se dívkám, které kolem rybníka jdou a házívá na ně
barevné stužky.
Jednou žil hastrman v dobrém sousedském vztahu s jedním
sedlákem, který bydlel nedaleko jezera; mnohokrát ho
navštívil a nakonec mu nabídl, aby ho sedlák rovněž v jeho
domě navštívil. Sedlák souhlasil a šel s ním. Tam vám bylo
dole pod vodou všechno jako v nějakém paláci na zemi:
komnaty, sály a komůrky plné rozličného bohatství a
půvabných titěrností. Hastrman provedl hosta všemi kouty
a ukázal mu všechno, až se konečně dostali do jedné malé
komůrky, kde byla rozestavěna fůra nových hrníčků,
všechny obráceny dnem vzhůru. Sedlák se zeptal, co že to
má býti.„To jsou duše utopenců, které já uchovávám v
hrníčkách a střežím je tak pečlivě, že ven nemohou.“Sedlák
mlčel a šel potom zpět na zemi. Ale ta věc dlouhý čas velmi
trápila jeho duši, a tak dával pozor na hastrmana, až ten
jednou někam za svými záležitostmi odešel. Když se to bylo
stalo, tu sedlák spěchal známou cestou dolů, rovnou do
hastrmanova paláce až šťastně dorazil do oné komůrky. A
když tam byl, převrátil všechny hrníčky, jeden po druhém, a
brzy stoupaly dušičky utopených lidí do výšky a pak ven z
vody k nebesům, a tak byly vysvobozeny.

Pranostiky
•

Prší-li na Bílou sobotu, bude málo třešní.

•

Déšť svaté Žofie švestky nám ubije.

•

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

•

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se odehrává.

•

Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

•

Májová kapka platí nad dukát.

•

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

•

V máji vlhko, chladno- bude vína na dno.

•

Májová voda vypije víno
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