
          Poleť s námi do VESMÍRU 

                 Období 9. 5. – 13. 5. 2022 

 

 

Vzdělávací cíle 

 vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, vývoji a neustálých 

proměnách 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem, měsícem 

 

Očekávané výstupy 

 mít základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, 

planetě Zemi 

 vnímat svět jako rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý 

 seznamovat se s vlastnostmi písku, kamene, půdy, vody 
 

Akce 

9. – 11. 5. – proběhne SBĚR PAPÍRU. Prosíme rozdělit sběr na tříděný, netříděný, a hlavně 

vše SVÁZANÉ. Kontejner bude stát za školkou na dopravním hřišti. 

V úterý 10.5. – návštěva sokolníka s akcí DRAVCI 

  

Vypracovala: K. Cvejnová 



 

VESMÍR 

Stanoviště 

1. PL: Dokresli raketu 

2. VV: Raketa 

3. Kuliferda 

4. Modelování planet-obtisk 

různého materiálu 

5. Skládání z kostek obrazce 

Ranní hry 
 PH: Let na měsíc, Probouzení 

hvězdiček, Zpátky do rakety, Pohyb 

planet 

 Cvičíme s míčem – zeměkoule, 

planety 

 Oběžná dráha – děti budou 

představovat planety 

 Cvičíme se Sokolem 

 

 PH: Let na 

měsíc, Probouzení hvězdiček, 

Zpátky do rakety, Pohyb planet 

 Cvičíme s míčem – zeměkoule, 

planety 

 Oběžná dráha – děti budou 

představovat planety 

 Cvičíme se Sokolem 

 

Pobyt venku 
 Chůze na chůdách – kosmonauti 

 Pokus v písku – vesmírné 

příšerky 

 Tvorba naší planety z přírodnin 

 Pobyt na školní zahradě 

 
Komunitní kruh 

 Co je vesmír? Povídání o planetách, hvězdách, 

sluneční soustavě, Putování po globusu 

 Kosmonaut - kdo je to kosmonaut? Jak vypadá? 

Co nosí na sobě, když je v kosmu? Čím létá?  

 Motivační pohádka – Pohádka o prázdnotě a 

vesmírném semínku + otázky k příběhu 

 Hry -  Na mimozemšťany – rozklad slov a 

hádání; Na gravitaci – první hláska  

 

Písnička: Naše země 

kulatá je 

VV: Noční obloha; 

Planety  

Nacvičujeme na 

besídku 


