
Distanční výuka  
od 6.4. do 9.4. 

Když padají deště kapičky 

Pro děti jsem si tento týden připravily pár zajímavých hravých činností, kterými 
si děti protrénují myšlení, soustředění a vnímání. Dále také pár pracovních listů 
na procvičení držení úchopu pastelky a uvolnění ruky. 
Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, ať si děti všechny své odevzdané práce sami 
podepíšou. S dětmi jsme podpisy trénovaly pomocí vzoru, neměl by to pro ně 
být tudíž problém. 
Přejeme vám hezky strávený čas s vašimi dětmi při plnění hravých a 
jednoduchých úkolů. 

Když padají deště kapičky, je téma, které přímo vybízí k první činnosti a tím je 
krátká veselá písnička DEŠTÍK. 

1)  Písnička 
 DEŠTÍK 
Když padaj deště kapičky 
 kapy, kapy, kap, 
tak vezmeme si deštníčky 
tak, no právě tak 
proč, proč, proč asi 
padá nám deštík na vlasy 
proč, proč, proč asi, 
prší nám na vlasy. 

Když teče voda pramínky 
cáky, cáky, cák 
tak obujem si holínky 
tak no právě tak 
Proč, proč, protože 
dělají se tu kaluže 
Proč, proč, protože 
jsou všude kaluže. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=WYnEk2QAH2I   

Po osvojení textu a melodie si děti mohou do rytmu písně dvěma prstíky klepat o dlaň a 
tím vytvořit podobný zvuk jako padající kapičky deště. 
 Je to podobné jakou využití Orffových nástrojů v MŠ, které děti vždy velmi baví. 

https://www.youtube.com/watch?v=WYnEk2QAH2I


Doma si s dětmi vyzkoušejte pár jednoduchých pokusů, při kterých budeme 
používat především vodu. 
Budeme rádi, když děti při pokusech vyfotíte a zašlete nám fotografie na náš 
školkový email  info@msvelkysenov.cz   

2) Pokusy 
1.DUHA 
Co budeme k pokusu potřebovat? 
-1Balení SKITTLES bonbónů 
-talířek s vodou 
Návod:  Kolem celého talířku, naskládejte bonbóny Skittles, talířek poté 
následně zalijte vodou a sledujeme, co se začne na talířku dít. 

2.ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO 
Co budeme potřebovat? 
-papír 
-nůžky 
-mističku s vodou 
Návod: Šablony kytiček si vybarvěte podle vlastní fantaze. Následně si kytičky 
vystřihněte a zohýbejte okvětní lístky ke středu květiny. Poté vložte kytičky do 
vody a sledujte, co se s nimi stane. 
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3) Výtvarná výchova 

ZAPOUŠTĚNÍ BAREV DO VLHKÉHO PODKLADU 
Co budeme k této výtvarné technice potřebovat? 
-čtvrtku A4 
-vodové barvy 
-štětec  
-vodu 
Postup: Velkým množstvím vody navlhčíme papír, vybereme si barvy veselé a 
jarní následně je zapouštějte do navlhčeného papíru. Barvy se ve vodě rozpijí a 
vytvoří krásně barevnou batiku.  
Po zaschnutí dokreslete černým fixem na barvený batikovaný papír jakékoliv 
květiny. 
(nekreslete květin na papír mnoho, zanikla by tím výtvarná technika) 

 



4) Pracovní listy 
DEŠŤOVÉ KAPIČKY  
Správné držení pastelky, dodržení správného směru vedení tužky podle šipky  

 

POČÍTÁNÍ KAPIČEK 
Opakování číselné řady 1-5, správné držení pastelky 
-Spojte správné množství kapek s odpovídajícím číslem 
(u čísel najdete puntíky, pomocí kterých nebude žádný problém poznat dané 
číslo) 

 



 


