
 

 
Aktivita:         ŽIVOT VO VODNEJ  KVAPKE 
 
Cesta na kurikulum:  
 
TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY 

Príroda  MŠ 
• Krásy prírody 
• Hodnotenie prírodného prostredia 
• Ochranárske postoje k prírode 

  
Minutáž: 2 vyučovacie hodiny 
 
Potrebujem: papier formátu A1 alebo A0, obrázky rastlín, živočíchov, riek, ľadovcov, 
vodných športov, tyčinkové lepidlo, nožnice 
  
Provokačná myšlienka: S deťmi sa naučte niektorú z riekaniek alebo pesničiek o vode 
uvedených v prílohe 1. 
 
Krok po kroku:  
1. Pred začatím aktivity si nakreslite na papier veľkú kvapku vody. 
2. Vedľa papiera uložte vystrihnuté obrázky z rôznych časopisov s motívom vody (obrázky 

rastlín, živočíchov, riek, ľadovcov, vodných športov...). 
3. Deti usaďte na zem do kruhu a rozprávajte im o význame vody. 
4. Vyzvite deti, aby z vami pripravených obrázkov vybrali tie, ktoré obsahovo súvisia s 

vodou. Ich výber diskutujte.  
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5. Vybrané obrázky lepte do nakreslenej kvapky. Kvapku si následne môžu aj spoločne 
vyfarbiť. 
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 MŠVVaŠ SR odporúča školám zapojiť sa do školského programu Ekologická stopa 



 

 
Príloha 1 Riekanky a pesničky o vode 
 

1. Kolo kolo mlynské, 
za štyri rinské,  
kolo sa nám polámalo 
a do vody popadalo,  
urobilo čľup. 
 
Vezmeme si hoblík, pílku,  
zahráme sa ešte chvíľku,  
až to kolo spravíme,  
pekne sa zatočíme. 
 

2. Veľká novina,  
priletela bublina.  
Bublina sa bublila,  
ako rástla,  
tak aj praskla. 

3. Prala mamka, prala šaty,  
pre takéto veľké báby.  
Keď vyprala, vyžmýkala 
na šnúročku povešala 
prišiel vetrík – šepleta 
čľup tie šaty do blata. 

4. V rieke, čo sa volá Níl, 
býva krokodíl díl –díl,  
ale ja, ležím vám, 
do slniečka pozerám.  
Levíča si leží tu, dvíha hlavu ušatú,  
ale ja ležím vám, na leva sa nedívam. 

5. Pláva kačka po jazere,  
vo vode si šaty perie,  
rybky sem a rybky tam 
ja vás všetky pochytám.  
 
Prišiel káčer, ťapi, ťapi 
do zobáčka rybku lapí,  
ukláňa sa krásavec,  
vyzval kačku na tanec. 

6. Skáče žaba po blate,  
kúpime jej na gate.  
Na aké, na také 
na zelené strakaté. 

7. Chytil bocian žabku a keď ju už mal,  
tancovať s ňou išiel na bocianí bál.  
Klipi, klapi, klipi, klapi, klipi, klapi, klap.  
Možno že to bolo takto, možno naopak. 

8. Krásna, krásna, kde si húsky pásla?  
Niže pánskej lúčky stratila papučky.  
Krásna, krásna, kdes papučky striasla? 
Prišla domov s plačom, dostala 
korbáčom. 

9. Ide žaba po rebríku,  
naťahuje harmoniku.  
Ide to, nejde to 
necháme to na leto. 

10. Prší, prší len sa leje 
nezatváraj milá dvere.  
Milá má duša má 
nezatváraj pred nama. 
 
Keď som išiel od Zuzičky,  
štrngali mi podkovičky.  
štrngali, brngali,  
sivé očká plakali. 

11. My sme smelí námorníci,  
my pijeme rum 
a do vody bum. 

12. Pláva ryba v pohode,  
na suchu aj vo vode.  
Vo vode si rybka pláva,  
plutvičkami na nás máva. 

 
        Zozbierala: Martina Kačániová 
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