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STĚHOVÁNÍ VODY
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Posílení zodpovědnosti, trpělivosti a vytrvalosti při opakovaném provádění činnosti.
 Motivace k experimentování.
 Podpora tělesného pohybu a posílení koordinace těla.
 Procvičení jemné motoriky prostřednictvím práce s běžnými předměty.

Doba trvání: 20 min.

Místo: Zahrada.

Pomůcky a materiál: 
• Pítka pro ptáky, konev, sud, pokud nemáte zahradní jezírko, tak několik různě velkých 

misek a lahví.
• Zdroj vody.
• Předměty na přenos vody - naběračka, lžíce, lžička, sítka různých velikostí, odměrky, 

plastové injekční stříkačky (bez jehly), trychtýře, houbičky na nádobí, konvičky, hrnce.

Motivace: 
V posledních dnech nepršelo a sluníčko vysušilo pítka pro ptáky, kytky nemají vodu v mis-
kách i v našem jezírku ubylo vody. Tady všude je potřeba vodu doplnit. 

Postup:
Dítě si vybere předmět, který chce použít k přenosu vody z jedné nádoby, např. za-
hradního umyvadla, sudu s dešťovou vodou, do druhé nádoby, pítko, miska pod květi-
náčem apod. Pokud nic z toho nemáte k dispozici, lze použít různé druhy misek a lahví. 
Vyzkouší si několik druhů pomůcek určených k nabírání vody, aby je mohlo porovná-
vat.

Další doporučení:
Ideální je, když máte na zahradě k dispozici pítka pro ptáky, konve, sud na vodu nebo za-
hradní jezírko. Přenos vody pak dává větší smysl.  Lze porovnávat nejen objem vody, kterou 
je možné pomůckami přenést, ale i objem různých lahví či misek, do kterých děti vodu nosí. 
U starších dětí můžeme zavést pojmy související s objemem a jeho jednotkami.

Hodnocení (reflexe):
• V čem se ti podařilo přenést nejvíce vody?
• Kolikrát jsi musel nabrat vodu, aby byla miska (lahev) plná?
• V čem nejde voda přenášet a proč?
• Do které lahve, misky, nádoby se vleze nejvíce/nejméně vody?
• Co ti pomohlo nalévat vodu do lahví?



Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Procvičí si jednoduché úkony spojené s měřením vody.
• Manipuluje s jednoduchými předměty.
• Umí vyslovit předpoklad (hypotézu) a porovnat ho s výsledkem měření.
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