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KAPKA A KAPÁTKO
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Posílení trpělivosti a soustředění během činnosti.
 Procvičení jemné motoriky, přesnosti pohybu a koordinace oko - ruka.

Doba trvání: 15 min.

Místo: Zahrada, třída.

Pomůcky a materiál: 
Lahvička na vodu, kapátko, antistresová hračka Bubble pop.

Motivace: 
Pozorovali jste někdy zem, když na ni spadnou první kapky deště, když prší jemně, prudce 
nebo když lije?  Zkusili jste někdy přivolat déšť? Chcete se to naučit? 
Zvedá se vítr – šustění dlaní.
Mrholení – první kapky deště před bouřkou – děti klepou dvěma prsty ruky (ukazováčkem
a prostředníčkem) o dlaň druhé ruky a napodobují tak kapky deště.
Zahradnický deštík – děti tleskají dlaněmi.
Silný déšť – průtrž mračen – děti dlaněmi silně tleskají o svá stehna.
Hřmění – k silnému dešti dupou nohama.
Opakování silného deště – zahradnického deště – mrholení – šustění větru – ustává pohyb.
Jak vypadá ta první kapka, která dopadne na zem?

Postup:
Dítě palcem a ukazováčkem stiskne vrchní část kapátka, aby se do něj natáhla voda. 
Uvolní stisk a ruku s kapátkem dá nad bubble pop. Drží kapátko, opět zmáčkne horní 
část tak, aby z něj kápla právě jedna kapka vody do důlku bubble pop.

Další doporučení:
Je možné použít potravinářské barvivo k obarvení vody, přiložit na bubble pop savý papír  
a pozorovat, co se stane. 
Kapat kapku vody na různé materiály a porovnávat jejich savost. 
Jako motivaci lze zařadit píseň Prší, prší, báseň Dešťové kapičky, hru na dešťovou hůl nebo 
pohybové aktivity (viz příloha).

Hodnocení (reflexe):
• Jaký tvar má jedna kapka v důlku?
• Kolik kapek se vleze do jednoho důlku?
• Co se stalo, když jsi zmáčkl kapátko s vodou pevně?
• Co se stalo, když jsi tam dal příliš mnoho kapek?



Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Vnímá zvuky a rozvíjí vlastní představivost.
• Vnímá různé podoby deště.
• Manipuluje s kapátkem.
• Má povědomí o vlastnostech vody.

Příloha: 

Dešťové kapičky
Dešťové kapičky
dostaly nožičky.

Běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

Kocour spal v okapu,
spadly mu na tlapu.
Jejda, ten naříkal,
mňoukal a utíkal!

Připravila: Mgr. Monika Kucková,  
ředitelka mateřské školky MiniSvět 

Prší, prší
Prší, prší,

jen se leje,
kam koníčky pojedeme,

pojedeme na luka,
až kukačka zakuká,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,

kukačko už nekukej,
má panenko neplakej.
Kukačko už nekukej,

má panenko neplakej.

Výroba dešťové hole:
Dešťová hůl | brydova.cz 



Koloběh vody v přírodě (pohybové cvičení)
Vlastním tělem napodobujeme přírodní prvek při jeho cestě světem. Lze provádět kdykoli, 
pokud děti naslouchají.
Kde se bere voda? Prší z mraků. Kmitáním prstů předvádíme déšť a dřepy ho snášíme  
z nebe na zem. Déšť se vsákne do země… hladíme zem. A odtud plyne do potoka… stále  
v podřepu mírně vlníme rukama.
Potoky se spojí v řeky, které vtékají do moře a oceánu! Zmohutňujeme postupně vlnění 
rukou i těla.
A z oceánu se voda zase vrací vzhůru do mraků, odpařuje se. Kmitáme prsty přesně opač-
ně, než jak jsme to dělali u deště, a z podřepu vstáváme – neseme páru do mraků.
Mraky plují po obloze, hnány větry zase nad pevninu... Roztaženýma rukama nosíme mraky 
tam a zpět, poháněni větříky či vichry.  A nad pevninou se vyprší. Opět prsty kmitáme jako 
déšť.
Stejným způsobem se staneme semínkem, rosteme kořeny i kmenem a větvemi ve strom, 
vyraší nám květy, z těch se stanou plody a ty spadnou, a dál už to znáte.
Pohyb vody rostlinou je další možnost, kterou můžeme s dětmi ztvárnit: kořeny sají vodu  
s živinami, které cestou vzhůru rostlina vodě odebírá na stavbu sama sebe, a z listů se voda 
odpařuje do vzduchu a jako déšť či rosa se vrací do země, kde nabere živiny... (Odpar vody 
z listů způsobuje podtlak, kterým rostlina nasává vodu skrze kořeny.)

Zdroj: 
VALKOUNOVÁ, Tereza, DANIŠ Petr, 2019. Nejlepší hry z lesních školek. První vydání. 
Brno: CPress. ISBN 978-80-264-2570-0 
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