
Co je to vesmír? 

V týdnu od 8. 4. – 12. 4. 2019 jsme u Motýlků objevovali taje vesmíru, dozvídali se mnoho 

zajímavého z encyklopedií o sluneční soustavě, planetách, vesmíru i o prehistorických 

živočiších, proč vyhynuli, čím se živili atp. Toto téma bylo poptáváno a v diskusích často 

otevíráno samotnými dětmi, čehož jsme využili a zároveň zde uplatnili veškeré naplánované 

cíle našeho TVP, resp. ŠVP. 

Pondělí: Vesmírný den 

- pověděli jsme si, co je to vesmír, co o něm víme, co jsou to planety, hvězdy, vymodelovali 

jsme si je + starší děti vymodelovaly Zemi vč. zemského jádra 

- vypracovali jsme pracovní list – labyrint „Od raketoplánu k Měsíci“ 

- zacvičili jsme si s kruhy = planetami na píseň Dana Bárty „Pluto“ 

- vytvořili jsme si svou planetku mačkáním papíru – mladší děti planety roztřídily dle barev, 

starší děti porovnaly jejich počet atp; prohlédli jsme si encyklopedii o vesmíru;  

Úterý: Brontosauří den 

- pověděli jsme si, jak to bylo s brontosaury, dinosaury... 

- vytvořili jsme své dinosaury a vyzkoušeli si brontosauří chůzi a stopy 

- provedli jsme pokus – sopečnou lávu ze sody, octa a saponátu 

- vyřešili jsme brontosauří labyrint 

- společnými silami jsme vytvořili maketu prehistorické doby, sopky, živočichů 

- starší děti dinosaury roztřídily dle společných znaků, porovnaly velikost atp. 

- po slabikách jsme vytleskávali jména dinosaurů – rozvinuli jsme fantazii „jak bych se 

jmenoval, kdybych byl dinosaurem“?, určili jsme první a poslední písmeno 

Středa: Cestování na i mimo naši Zemi 

- vyrobili či postavili jsme si své raketoplány 

- zazpívali si Naše Země kulatá je a seznámili se s novou písní Hezky je na světě 

- pověděli jsme si o cestování na Zemi – na vodě, pod vodou, ve vzduchu či po pevnině  budeme 

– hádali jsme hádanky zaměřené na dopravní prostředky 

Čtvrtek: Slunečný den 

- pozdravili jsme se „sluníčkovým pozdravem“ s kruhem i básní k pohybu Jak se budí sluníčko 

– pověděli jsme si o sluneční soustavě (sestavili z vymodelovaných planet), o slunci, bez něhož 

by nebyl možný život 

- zazpívali si písně o slunci 

- výtvarnou technikou jsme si slunce (i erupce) a měsíc (i krátery) společně vytvořili 

-shlédli jsme knihy s vesmírnou tématikou, které děti přinesly z domu 

 Pátek: Den s našimi dnešními zvířaty – kočičí den 

- pověděli jsme si, co by se stalo, kdyby.....žili dnes dinosauři (úvahy i rozvoj fantazie, co by 

bylo lepší?) 

- porovnávali jsme velikost dinosaura (v porovnání např.s domem, autem) a kočky, co je nám 

milejší? 

- zazpívali jsme si kočičí písně a básně; zacvičíme kočičí rozcvičku atp. 



 

    

  
   


