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Jaro ťuká na dveře a je na čase děti seznámit 
s probouzející se jarní přírodou, 
s rostlinami a v neposlední řadě 
připravit zahrádku a průběžně 
o ni pečovat. Různými vlastními 
činnostmi děti získají pozitivní vztah 
k rostlinám a naučí se s nimi šetrně 
zacházet.

Hlavní oblast činnosti • Environmentální výchova

Další oblasti činnosti • Výtvarná a estetická výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Vnímání
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Rozlišování znaků a symbolů
• Pozornost, soustředěnost
• Pohyb a pohybová koordinace

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Vůle, vytrvalost
• Spolupráce na činnostech
• Respektování pravidel
• Sebeuplatnění

Pomůcky a potřeby • Čtvrtky, pastelky, barevné papíry, lepidla, nůžky, 
izolepa, obrázky květin, herbář, atlasy rostlin, semínka, 
lupy, pampelišky v různých fázích vývoje, obruče, 
praporek, triangl, lupy, zahradnické náčiní

Prostorové nároky • Třída mateřské školy, vycházky do okolí MŠ, záhonky na 
zahradě MŠ

Doporučená literatura • Různé atlasy rostlin a encyklopedie

1. Změny v jarní přírodě
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PostuP

 Jakou barvu má jaro

Děti sedí v kruhu, uprostřed jsou papíry všech barev a barevných odstínů. Děti popisují mimo 
jiné barvy v jarní přírodě, tudíž už vědí, jaké barvy na jaře v přírodě převládají. Vybírají 
papíry, jejichž barvy odpovídají barvám rozkvetlých stromů, květin atd. Barvy a barevné 
odstíny určují, snaží se také správně určit rozdíl mezi světlým a tmavým odstínem jedné 
barvy (například světle zelená × tmavě zelená) a říct, co jim konkrétní barva připomíná 
v přírodě (např. žlutá jako sluníčko nebo pampeliška, růžová jako rozkvetlý strom apod.). 
Každé dítě si vybere jednoduchý černobílý obrázek (slunce, květinu, strom…) a vybarví ho 
patřičnou barvou.

Obměna:

Děti popíší barvy na svých obrázcích a další zajímavou variantou je, že si vybarvené 
obrázky mezi sebou vymění a popíší barvy na obrázku svého kamaráda.

 Výroba leporela

Učitelka krátce seznámí děti s tím, jak vzniká kniha. My si takovou knihu – plnou jarních 
obrázků – zkusíme vyrobit. Děti pracují v malých skupinkách, každá skupina vyrábí svůj 
obrázek – kreslí jarní přírodu, vystřihuje, lepí. Když jsou všechny obrázky hotové, rozloží je 
děti na zem a za pomoci učitelky je lepí k sobě izolepou, až vznikne krásné jarní leporelo. 
Děti mají poslední společný úkol – navrhnout a vytvořit titulní stranu a vymyslet název jarního 
leporela. Samozřejmě nesmí chybět autor, např. děti z MŠ Slunečnice apod. A nová „kniha“ 
o jaru je na světě!

DOPORUČENÍ

Je vhodné, když si děti z domova přinesou svá leporela, vzájemně si je 
představují a prohlížejí. Získají tím motivaci k tvorbě vlastního společného leporela. 
Důležité je ocenit výtvory dětí, ať již slovně, nebo formou výstavky.

 Určování květin

Učitelka rozloží na koberec obrázky jednotlivých jarních květin (sněženka, bledule, 
podběl, pampeliška, blatouch, divizna, konvalinka, vlčí mák, chrpa, sasanka, fialka a další). 
Děti se snaží určit názvy jednotlivých květin a zároveň je popisují – barvy, velikost, tvar listů, 
květů apod. Dále s obrázky květin pracují tak, že se snaží některé z rostlin najít v atlasech 
a encyklopediích rostlin. Učitelka jim slovně pomáhá, jak mají květiny hledat, radí jim, že musí 
sledovat stejnou barvu, tvar. Děti spolupracují, vzájemně se domlouvají.
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UPOZORNĚNÍ

Prioritní je, aby se děti naučily vnímat rozdílnost jednotlivých částí různých 
druhů rostlin. Až poté se učí některé druhy rostlin pojmenovat.

 Odkud jsou květiny

Učitelka naváže na povídání s dětmi, odkud se vlastně ty květiny a rostliny berou. Jsou na 
louce, máme je na zahrádce, ale jak se tam vzaly? Květiny si můžeme vypěstovat ze semínek 
nebo koupit už vyrostlé sazeničky. Učitelka nechá děti prohlížet si naklíčená semínka pod 
lupou, společně si zopakují, co potřebuje semínko k tomu, aby z něj vyrostla rostlina (vodu, 
zem, slunce). Kde se ale vzala ta semínka?

TIP

Ideální je, pokud dětem vysvětlíme vývoj rostliny na konkrétním příkladu „živé“ 
rostliny:

• Květy pampelišky jsou tvořeny stovkami malých žlutých korunních lístečků, každý z nich 
je vlastně budoucím semínkem.

• Z každého semínka vyrůstá tzv. zobánek s bílým chmýrem.

• Na slunci chmýry usychají a tvoří hebké bílé koule (do kterých se báječně fouká).

• Každé semínko vypadá, jako by mělo padák.

• Semena se rozletí a jsou unášena větrem.

• Zapadnou do trávy a některá vyklíčí.

• Vyroste nová pampeliška 
a vše začíná znovu.

 Hra na pampelišky

V prostoru třídy je několik obručí. 
V každé obruči je skupinka dětí 
(3–4) – tvoří jednu pampelišku. 
Na znamení učitelky (zamávání 
praporkem na znamení, 
že fouká vítr) se rozletí 
děti-semínka z květu 
pampelišky, jsou unášena 
větrem až spadnou na zem 
a začne z nich růst nová 
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pampeliška (děti-semínka běhají po třídě, na znamení trianglu 
si sednou na bobek a předvádějí růst nové pampelišky – až do 
vzpažení). Hru můžeme hrát ve třídě i venku.

 Hra na zahradníky

Děti se starají o zasazená semínka v kelímcích, zalévají je, dbají 
na dostatek světla a pozorují, jak rostou. Když jsou rostlinky 
dostatečně velké, zasadí je děti venku do záhonku, který si 
předem připraví (záhonek nakypří motyčkami, přidají kvalitní 
zeminu, utvoří záhonky). Učitelka ukáže dětem postup, jak 
správně rostlinky zasadit, a nechá pracovat děti. Sazeničky děti 
nezapomenou zalít. O záhonek s rostlinkami se průběžně starají – 
zalévají, plejí, upravují.

V rámci této činnosti je vhodné zapojit děti také do péče o pokojové květiny ve školce – děti 
mohou pomáhat se zaléváním, ale mohou pomáhat i s dalšími drobnými zahradními pracemi, 
například při úpravě a zalévání květinového záhonu na zahradě MŠ.

DOPORUČENÍ

Dbáme na to, aby se děti snažily s rostlinami zacházet šetrně.

 Výprava do přírody – hra na botaniky

Děti získaly spoustu poznatků o rostlinách, bylinách a květinách. Lidem, kteří znají rostliny 
a vědí vše o jejich životě, říkáme botanici. My si na botaniky zahrajeme a vydáme se 
zkoumat rostliny do přírody. Vycházka do okolí MŠ – zahrada MŠ, louka, pole, okolí lesa. Děti 
s učitelkou pozorují různé rostliny, byliny a květiny, přičemž dávají pozor, aby je nepošlapaly 
nebo nepolámaly. Jednotlivé rostliny se snaží pojmenovat, pokud narazíme na neznámou 
rostlinu, hledáme její název v atlasu květin, který máme s sebou – 
porovnáváme květinu, kterou jsme našli, s květinou na obrázku 
v atlase.

U jednotlivých rostlin popisují děti její znaky – velikost, počet 
a tvar listů, barvu, velikost a tvar květů, jednotlivé části zkoumají 
lupami. U různých květin vyskytujících se na jednom místě se 
snaží identifikovat a slovně popsat rozdíly – velikost, tvar, 
barvu, počet listů, v neposlední řadě také vůni, hmatem 
poznávají odlišnosti povrchu listů, stonků, květů, vnímají 
bzučení včel a šelestění větru. Pozorováním a zkoumáním 
rostlin v přírodě děti získají nejvíce poznatků, jsou více 
motivované a učí se k přírodě chovat s respektem.
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Prostřednictvím následujícího 
tematického celku se děti seznámí 
s obsahem klasické veršované pohádky 
a její hlavní myšlenkou. Příběh, jehož 
některé činnosti jsou zaměřeny na 
předmatematickou gramotnost, děti 
vede rovněž k poznání, jak se zachovat, 
když se samy ztratí.

Hlavní oblast činnosti • Předmatematická gramotnost

Další oblasti činnosti • Environmentální výchova

Podporované dovednosti 
a schopnosti

• Kvalita slovního projevu
• Pohyb a pohybová koordinace
• Vnímání
• Pozornost, soustředěnost
• Číselné a matematické představy

Podporované osobnostní 
charakteristiky

• Respektování pravidel
• Řešení problémů
• Komunikace s dospělým
• Komunikace s dětmi

Pomůcky a potřeby • Loutky nebo maňásci k pohádce, kniha, tematické 
obrázky, pracovní listy, obruče

Prostorové nároky • Třída mateřské školy

Doporučená literatura • F. Hrubín: Špalíček veršů a pohádek. Albatros, Praha 
2006

• M. Strakatá: Autorka říkanky

Hry a činnosti s pohádkou 
Kuřátko a obilí2.
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PostuP

 Pohádka Kuřátko a obilí

Děti seznámíme s klasickou veršovanou pohádkou F. Hrubína Kuřátko a obilí, kterou jim 
zahrajeme pomocí maňásků nebo loutek nebo zarecitujeme s pomocí obrázků.

DOPORUČENÍ

Pro pochopení a upevnění textu je vhodné pohádku předříkat vícekrát 
(například několikrát v průběhu jednoho týdne) ideálně různými formami 
(zmíněné obrázky, maňásci, loutky…). Děti postupně začnou intenzivněji a hlouběji 
vnímat obsah pohádky, který s nimi ale samozřejmě rozebereme vhodnými otázkami 
souvisejícími s textem a obrázky z pohádky, například:

• Co se kuřátku přihodilo?

• Kde zabloudilo?

• Koho se ptalo kuřátko na cestu?

• Co je to oves, ječmen, pšenice a žito?

• Kdo poradil kuřátku cestu domů?

• Koho má kuřátko pozdravovat ve stodole?

• Odkud se vzala ve stodole zrna a zrníčka?

• Jak vychová pole ze zrn nové klasy?

• Našlo kuřátko cestu domů ke své mamince?

 Kuřátko hledá cestu

Děti stručně zopakují s využitím obrázků děj pohádky. Vybídneme je, zda pomohou 
zatoulanému kuřátku najít cestu k mamince. Každé dítě dostane pracovní list, na kterém 
je znázorněno pole s obilím, kuřátko a slepička. Mezi klasy jsou znázorněny tři různé cesty od 
kuřáka, ale jen jedna vede ke slepičce. Děti hledají správnou cestu, nejdříve zkoušejí hledat 
prstem, poté správnou cestu zvýrazní fixem nebo pastelkou.

 Hra na vajíčka

Vysvětlíme dětem s použitím obrázků, že kuřátka se líhnou z vajíček. Navrhneme dětem, že 
si na vajíčka a kuřátka zahrají.
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I. varianta:

Každé dítě si sedne v prostoru třídy do malé obruče, kolena přitáhne k sobě, hlavu skloní ke 
kolenům a kolena obemkne rukama – děti představují vajíčka. Vyučující chodí mezi dětmi – 
vajíčky, představuje slepičku a říká říkanku:

„Haló, haló, kuřátko,
vylíhneš se zakrátko. 
Ťukám, ťukám na skořápku,
poběž s námi po dvorečku!“

Dítě, kterému jemně „zaťuká“ na hlavu – skořápku, se promění z vajíčka v kuřátko, vyběhne 
z obruče a poskakuje po třídě jako kuřátko. Postupně se takto „vylíhnou“ z vajíček všechna 
kuřátka. Hra končí, když se vylíhne poslední kuřátko.

II. varianta:

Když se hru děti naučí, představuje místo vyučujícího slepičku některé z dětí.

III. varianta:

Slepičky mohou být tři nebo čtyři, všechny říkají říkanku a probouzejí postupně všechna kuřátka.

 Hra na kuřátka a slepičky

Děti utvoří menší skupiny (5–6 dětí). V každé skupině se domluví, kdo z nich bude slepička, 
ostatní budou kuřátka (role se v průběhu hry střídají). Každá slepička si sedne do hnízda 
(do větší obruče) společně se svými kuřátky.

Slepičky (nejprve s pomocí vyučujícího) říkají svým kuřátkům:

„Dobré ráno, kuřátka, 
běžte si hrát za vrátka.“

Na tento pokyn vyběhnou kuřátka z obruče do prostoru třídy, kde si hrají – poskakují, běhají… 
Po chvilce slepičky volají na svá kuřátka (na znamení vyučujícího):

„Pojďte, moje kuřátka, 
pod má křídla zahřátá.“

Na tento pokyn běží všechna kuřátka ke své slepičce do hnízda – kuřátka si musí pamatovat, 
která slepička je jejich, a musí se vrátit do správného hnízda. Hra se opakuje, přičemž si děti 
při každém opakování střídají role slepičky.

DOPORUČENÍ

Ke hře je vhodné mít jednoduchou rekvizitu nebo masku slepičky, například 
malý hřebínek na kloboukové gumičce, jenž si děti snadno nandají a sundají.
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 Kolik má slepička vajíček

Nejprve procvičíme se všemi dětmi číselnou řadu 0–10.

DOPORUČENÍ

Upozorníme děti na pojem nula, nula = žádné vajíčko.

Na koberci je pět malých obručí, které představují hnízda v řadě, a v každé obruči je obrázek 
slepičky. S dětmi zopakujeme, která obruč je první v řadě, druhá… poslední. Poté učitel dává 
pokyny dětem:

• Slepička v druhém hnízdě má tři vajíčka.

• Slepička v posledním hnízdě má o dvě vajíčka více – kolik jich tedy má celkem?

• Slepička v prvním hnízdě má o jedno vajíčko méně než slepička v posledním hnízdě – kolik 
jich má celkem?

• Slepička v prostředním hnízdě má o tři vajíčka více než 
slepička ve druhém hnízdě – kolik jich má celkem?

• Slepička v předposledním hnízdě má o tři vajíčka méně 
než slepička v druhém hnízdě – kolik jich tedy má?

• Slepičce v posledním hnízdě uber nebo přidej tolik 
vajíček, aby měla stejně jako slepička v druhém hnízdě – 
kolik má nyní každá slepička vajíček?

Děti přiřazují dle pokynů polystyrenové kuličky – vajíčka 
do hnízd ke slepičkám. Hra je velmi variabilní. Společnou 
činností si děti procvičí číselnou řadu 0–10, matematické 
pojmy: více – méně – stejně; a určení pořadí v řadě: první – 
poslední apod.

Vzhledem k tomu, že při této činnosti děti manipulují 
s předměty, umisťují je do prostoru (do obručí ke 
slepičkám – do hnízda), vytvářejí si představy čísel.

TIP

Pokud děti zvládnou předchozí činnost, můžeme s nimi procvičovat obdobnou 
činnost individuálně na pracovní listy (pastelkou dokreslují příslušný počet vajíček 
ke slepičkám). Při činnosti volíme různou náročnost dle věku a dovedností dětí.
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 Jak najdu cestu domů

Zopakujeme s dětmi pointu příběhu – kuřátko se ztratilo své 
mamince. Diskutujeme s dětmi, proč se ztratilo, kam zabloudilo 
a jak se nakonec dostalo domů do stodoly ke své slepičce 
a kuřátkům. Vyprávíme dětem, že se může stát, když nebudou 
dost pozorné, že se ztratí také své mamince. Formou rozhovorů 
a diskuze vedeme děti k tomu, co by dělaly, kdyby se ztratily 
své mamince, a co je důležité vědět – důležité je znát své jméno 
a adresu. Každé dítě řekne své jméno a příjmení, místo bydliště, 
a pokud vědí, tak také číslo popisné, popřípadě kam chodí do 
školky, kde bydlí jejich babička, teta apod. Je vhodné, aby děti 
znaly alespoň nějaký „záchytný bod“, který by případně pomohl 
k nalezení rodičů dítěte.

DOPORUČENÍ

Verše nabízejí rovněž možnost navázat s dětmi diskuzi o tom, jak se chovat, 
aby se neztratily své mamince nebo paní učitelce, a co dělat v případě, pokud 
budou nepozorné a skutečně se ztratí.
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Připravte se s dětmi na Velikonoce se vším všudy! 
Představte dětem opomíjené řemeslo košíkářství 
a navažte na výrobu pomlázky nebo velikonoční 
dekorace z proutků. Děti se naučí plést copánek 
a vyzdobí svou školku do veselých velikonočních barev.

Hlavní oblast činnosti • Polytechnická výchova

Další oblasti činnosti • Výtvarná a estetická výchova
• Environmentální výchova
• Kulturní, multikulturní a mediální výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Koordinace ruky a oka
• Nápodoba pohybů
• Tvořivost, vynalézavost, fantazie
• Poznatky, sociální informovanost
• Sebeuvědomění a sebeuplatnění
• Vůle, vytrvalost
• Sociabilita a spolupráce

Pomůcky a potřeby • Proutí, nůž, přírodní lýko, provázek, obrázky 
ptáčků (šablonky vymalované dětmi nebo 
přímo obrázky ptáčků), stuhy…

Prostorové nároky • Běžná třída

Užitečné odkazy • www.kosikarstvi.cz
• www.folklorika.cz

Doporučená literatura • Gudrun Kaenders: Kouzelné dekorace z přírodních 
materiálů, Anagram, Praha 2007

3. Hrátky s proutky
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PostuP
Připravíme si výrobky z proutí (košíky, zvonečky, mísy… – podle možností), obrázky v knize 
a z internetu.

Seznámíme děti se stručnou historií řemesla (účel provedení proutěných výrobků, využití 
v domácnosti, dekorace…). Informace spojíme s ročním obdobím jara (koloběh jevů 
v přírodě).

DOPORUČENÍ

Je vhodné zařadit tuto aktivitu v době velikonočních svátků a zajít s dětmi na 
velikonoční trhy, kde určitě objevíme stánek či krámek s proutěným zbožím.

• Donesené proutí (do shánění proutí zapojíme i děti) si s dětmi prohlédneme, ohmatáme, 
očicháme a roztřídíme po třech prutech. Děti se snaží najít tři zhruba stejně dlouhé proutky.

• Ukážeme jim, jak se plete copánek ze tří proutků, a svážeme každému dítěti tři proutky 
k sobě.

• Děti se snaží uplést copánek (nutná dopomoc a individuální kontrola).

• Hotový copánek necháme v přirozené pozici nebo z něj můžeme vytvořit proutěný kruh.

• Na hotový copánek přilepíme předem vytvořené ptáčky, květiny, zkrátka dekorace s jarními 
motivy.

DOPORUČENÍ

Ponechte dětem dostatek času na seznámení a manipulaci s proutím (uříznutí 
proutku pod dozorem). Pletení lze nacvičit předem na drátcích.

Obměny:

• Upletený copánek můžeme použít jako velikonoční pomlázku a její výrobu zapojit do 
velikonočního tématu (ozdobit ji barevnými stužkami).

• Proutky můžeme dětem poskytnout i k volné tvorbě (děti proutky ohýbají, přikládají k sobě, 
zdobí různými dekoracemi – pedagog napomáhá s uvazováním proutků).

• Vytvořit lze rovněž zajímavou dekoraci v květináči: Proutky zasadíme do květináče s hlínou 
či dekorační hmotou, která proutky udrží (doporučuji je zkrátit). Děti mohou proutky rovnou 
zdobit nebo se je pokusit proplétat – vznikne malý proutěný „plot“, který opět ozdobíme 
drobnými předměty s jarními motivy. Můžete ho použít jako neotřelou dekoraci v květináči.
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V rámci dvou jednoduchých pokusů si děti mohou vytvořit neviditelný 
obrázek, který vzápětí snadno „zviditelní“, a zároveň zajímavě ozdobit 
velikonoční vejce. Ostatně malování voskem patří mezi tradiční techniky 
zdobení kraslic (natvrdo uvařených nebo vyfouknutých, dutých vajec), 
které slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za 
tzv. pomlazení čili vyšlehání pomlázkou.

Hlavní oblast činnosti • Přírodovědná gramotnost

Další oblasti činnosti • Výtvarná a estetická výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Řešení problémů a myšlení
• Vnímání
• Grafické a výtvarné vyjadřování
• Pozornost, soustředěnost, sebeuplatnění

Pomůcky a potřeby • Voskovky, vodovky, kalíšky s vodou, hadřík na utření 
štětce – pro skupinu u stolečku; čtvrtky a štětec pro 
každé dítě, natvrdo uvařená vejce pro každé dítě, barvy 
na vejce, sklenice (od kompotů, džemů…)

Prostorové nároky • Třída, stolky a židle

Užitečné odkazy • www.debrujar.cz

VOsKOVKy a VODOVKy Na JEDNOm ObRáZKU
• Děti si sednou ke stolečkům, na každém stolečku jsou připraveny 

voskovky a vodovky.
• Děti si na čtvrtku namalují obrázek voskovkami.
• Na závěr přetřou celou čtvrtku vodovou barvou.
• Tam, kde děti malovaly voskovkami, se vodovky „nechytají“.
• Po skončení práce se dětí zeptáme, co se stane, přetřeme-li vodovkou 

čáru namalovanou voskovkou.

Velikonoční barvení 
s voskovkami4.
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 Princip pokusu

Protože voskovky jsou mastné, vodou je nesmyjeme. Voskovka vodu „odpudí“. Mastné ruce 
musíme umýt mýdlem. Na mastných rukou se voda shlukuje v „kuličkách“.

TIP

Dětem dáme čtvrtku a pouze bílou voskovku. Vyzveme děti, aby nakreslily 
obrázek. Kromě namalování obrázku se může ten, kdo to umí, i podepsat. Vznikne 
„neviditelný“ obrázek, neboť na bílém papíře není bílá voskovka téměř vidět (pouze se pod 
určitým úhlem osvětlení leskne). Poté děti vybídneme, aby čtvrtku přetřely vodovkou – 
a najednou je obrázek vidět!

NETRaDIČNĚ NaZDObENá KRaslIcE
Voskovkami můžeme neobvykle nazdobit i velikonoční vejce.

• Každé dítě dostane jedno natvrdo uvařené vejce.

• Děti si vyberou voskovky a vejce si podle fantazie ozdobí. 
Pomalují je například kytičkami, puntíčky, proužky… (obrázky 
nejsou příliš vidět).

• Paní učitelka si do sklenice připraví horkou vodu s barvivy 
na vejce.

• Děti sledují, jak učitelka ponoří vejce do vodní lázně 
s kontrastní barvou. Např.: Pokud dítě malovalo žlutou 
voskovkou – ponoříme do zelené lázně.

• Po několika vteřinách se vejce vyjme lžící. Obrázky na barevném 
podkladu nádherně vyniknou!

• Na závěr dětem připomeneme princip: Voskovky jsou mastné, 
odpuzují vodu, proto je jejich obrázek na vajíčku tak krásně vidět.

UPOZORNĚNÍ

Děti upozorníme, že vejce jsou křehká, a je tedy třeba, aby je držely opatrně. Na 
stůl pro jistotu rozložíme něco na „změkčení“ (ručník nebo deku), ať nemáme příliš 
rozbitých vajec.

Děti na konci předškolního období zvládnou malovat samy, menším dětem pomůžeme: Vejce 
držíme a děti na ně malují.
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Když nám upadne syrové vajíčko na zem, hned je nepořádek. Rozbije se 
skořápka, žloutek i s bílkem se roztečou se zbytky skořápek po podlaze. 
Může ale vajíčko skákat jako „hopík“? Ne tak úplně do výšky, ale ukážeme 
si, jak vyrobit z obyčejného vajíčka vajíčko gumové, které umí poskakovat.

Hlavní oblast činnosti • Přírodovědná gramotnost

Další oblasti činnosti • Osobnostní a sociální výchova

Podporované dovednosti, 
schopnosti a osobnostní 
charakteristiky

• Vnímání, pozornost a soustředěnost
• Řešení problémů a myšlení
• Komunikace s dětmi
• Poznatky, sociální informovanost
• Kvalita slovního projevu

Pomůcky a potřeby • 2 vejce uvařená natvrdo, ocet, sklenice

Prostorové nároky • Třída ve školce, místo okolo stolku

Užitečné odkazy • www.matfyz.cz

PostuP
1. Pokus děti nemohou dělat samy, „gumové“ vejce je třeba připravit dopředu.

2. Příprava gumového vejce: je zapotřebí cca týden. Do sklenice nalijeme ocet a ponoříme do 
něj jedno natvrdo uvařené vejce. Druhý den ocet slijeme a dáme nový. Po týdnu by si vejce 
mělo zachovat svůj tvar, ale bez skořápky. Bude obaleno pružnou blanou.

3. Dětem ukážeme obě vejce „obyčejné“, natvrdo uvařené i vylouhované v octu.

4. Děti necháme vejce prohlédnout, prozkoumat, debatujeme, čím se liší.

5. Obě vejce zkusíme z malé výšky hodit na stůl, co se stane? Vejce vylouhované v octu by 
mělo skákat, pružit díky bláně, kterou je obalené. Nemůžeme je ale házet z příliš velké 
výšky. Vajíčko natvrdo se nerozbije zcela, ale jeho skořápka ano.

5. Vajíčko – hopík
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 Princip

Skořápka vajíčka je tvořena převážně chemickou látkou – uhličitanem vápenatým. Ocet 
reaguje s uhličitanem vápenatým ve skořápce za vzniku CO2 (oxidu uhličitého). Skořápka se 
tak celá rozpustí, ale samotné vajíčko (žloutek a bílek) se nerozpouští. Vajíčko zůstane obalené 
pružnou blánou.

TIPy

S dětmi si můžeme vyprávět i o tom, z čeho se vajíčko skládá, jaké jiné vlastnosti
má vajíčko syrové, co se změní, pokud je uvaříme ve vodě.

Co všechno ničí skořápku? Můžeme zkusit dát vejce natvrdo třeba i do kolového nápoje. 
Kyselina fosforečná, kterou tyto nápoje obsahují, skořápku pořádně „naleptá“…


