
Téma: Život dažďovej kvapky 

Organizačná forma vyučovania: daltonské blokové vyučovanie (4/ 5 vyučovacích hodín) a viac 

Dátum: 20.11.2015/27.11.2015  

Ročník: druhý             Vyučujúca: Mgr. Hudecová Lenka 

Trieda: 2.A Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec 

Výkonový štandard: Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody. 

Výchovno-vzdelávací cieľ: Spoznať prírodné javy. Poznať a vysvetliť kolobeh vody v prírode. Poznať, 

pomenovať a opísať základné skupenstvá vody (para, ľad, sneh, hmla). Prostredníctvom zážitkového 

učenia vedieť princíp závlahového systéme, šetrenie vodou, využívanie dažďovej vody v našej škole a 

domácnosti. Výtvarne stvárniť kolobeh vody v prírode. 

Obsah výučby: Kolobeh vody v prírode – projekt „Putovanie dažďovej Kvapky“ 

Pomôcky: audiotechnika, prezentácia o kolobehu vody, odpadový materiál na výrobu oblečenia pre 

Kvapku. Farebné a krepové papiere, lepidlo, nožnice na zhotovenie makety Kolobehu vody, ozdobnú 

stuhu a euro obaly na zviazanie knihy Príbehy Kvapka a Kvapky. Pieseň dňa: Fíha tralala Kvapi Kvap 

(https://www.youtube.com/watch?v=Cs41oIV_R0c), Encyklopédie- o prírodných javoch 

Formy práce:  rozprávanie, opis, konspekt krátkeho textu, pozorovanie; práca s odbornou literatúrou, 

spracovanie informácií,  individuálna i skupinová práca, prezentácia vlastných prác.  

Motivácia: Úvod: Ranný kruh – oboznámenie žiakov s témou dňa 

Brainstorming- Čo si predstavíš,  keď počuješ slovo VODA, kvapka.? – žiaci zapisujú svoje myšlienky 

na vopred pripravené lístočky, ktoré položia na zem, kde je látkou, gázou, či plachtou  vytvorený tok 

rieky. Rozhovor o tom, aké slová a prečo žiaci napísali. 

 

MOTIVAČNÝ PRÍBEH: 

Cieľ: Pomocou príbehu navodiť danú atmosféru. 

Postup: Žiaci rozprávajú o  vode, začnem im hovoriť príbeh, ktorý je o kolobehu vody. Viď: Príloha1: 

Scénár k motivácii KOLOBEH VODY,(ktorý môžeme použiť pri dramatizácii divadelného predstavenia, 

alebo animovať ho. 

V príbehu im poviem aj o našej škole, ako odvedieme dažďovú vodu do skruží s čerpadlom a princíp 

závlahového systému. Žiaci zakresľujú informácie z príbehu na papier. Postupne im pribúda celý 

kolobeh vody ajtechnický zámer projektu. Tieto informácie z príbehu žiaci postupne doplňujúpodľa 

svojich predstáv.  Porovnáme si obrázky a porozprávame sa o nich. 

Aktivita 1: Prezentácia o vode – aby si žiaci (keďže sú len druháci) vedeli lepšie predstaviť niektoré 

pojmy,    ktoré budeme  v ten deň používať. 

Aktivita2: 



Rozdelia sa na skupiny. Premietnem im 2-krát krátku rozprávku o kolobehu vody bez zvuku.  (zdroj 

internet). Žiaci budú vnímať príbeh a ich úlohou je nadabovať postavy Kvapky v nej. Každá skupinka 

má prezentovať čo asi hovoria. (https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw ) 

  

Aktivita 4: /Relaxácia/Vyjadrenie pomocou zvukov Búrkový orchester 

Úlohou skupiny  bude pomocou dostupných predmetov, hry na telo (plieskanie, dupanie, tľapkanie o 

stehná) vytvoriť rôznorodé gradované zvuky, ktoré charakterizujú dážď, lejak, búrku, jemný dážď. 

Žiaci vyjadrujú zmenami intenzity zvukov, rytmu a ich gradáciou celú búrku.   

Aktivita 5: Vyjadrenie  pomocou piesne 

Tvorba skupiny vlastného textu piesne o Kvapke, básne (a jej jednoduché zhudobnenie) k danej 

téme. Prezentácia pred skupinou. Stvárnená a napísaná druhej strane Kvapky. 

 

Aktivita 6: bádateľská aktivity, experiment. Urobíme si jeden pokus aby sme  si overili ako funguje 

kolobeh vody. Pomôcky: pevné igelitové vrecúško so zaťahovacím systémom, pohár so zeminou, 

voda, permanentná fixka, lepiaca páska. Do pohára so zeminou nalejeme primerane vody, aby zem 

bola vlhká. Premiešame. Na vrecúško nakreslia piktogram kolobehu vody. Nalejeme zeminu, 

uzavrieme a prilepíme na okno. Slnečná energia odparí vodu, ktorá sa vyzráža opäť na kvapky. 



    

Aktivita7:   

Výstup a overenie si vedomostí o danej téme. Úlohou žiakov je vytvoriť priestorový model kolobehu 

vody v prírode a správne ho popísať (overenie pojmov). Pomôcky: dostupná literatúra, prezentácia 

uložená na portály, internet, výtvarný a kancelársky materiál. Model si budú prezentovať pred 

spolužiakmi. 

   

Aktivita 8: 

Vypracovanie pracovných listov k téme, môžu byť zakomponované všetky medzipredmetové vzťahy. 

Ukážka v prílohe2. 

Doplnková úloha: Krajčírska dielňa 

 Skupiny výtvarné stvárnia „Kvapku parádnicu“, úlohou je vymyslieť a zhotoviť model oblečenia 

z odpadového materiálu (igelit, papier, krepový  papier, nožnice, lepiaca páska, starý textil). Cieľ: 

vedieť kreatívne, tvorivo a tímovo pracovať v skupinách s pravidlami spolužitia. Prezentovať sa. 

  



Výstupy: práce žiakov, model kolobehu vody, pieseň O Kvapke a alebo príbehy v našej knihe, model 

oblečenia. 

Hodnotenie: sebahodnotenie, hodnotenie vedúcich skupín ako sa im pracovalo v ich tíme, čo by 

zlepšili a výstupy prác v skupinách, hodnotenie učiteľa, bodovanie pracovných listov 

Poznámka: Aktivity nemusia byť v poradí ako nasledujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha1: Scenár k motivácii KOLOBEH VODY- Putovanie dažďových kvapiek. 

(ktorý môžeme použiť pri dramatizácii divadelného predstavenia, alebo animovať. 

/V búrkovej škole/ 

(všetky kvapky) „Zvoní“—(hrmí)- „Júúúj, ako sa teším konečne školák- KVAPKÁK.. Pani 

učiteľka....!!!! 

(Pani učiteľka) „Utíšte sa milé Kvapky, dnes začína 1. Lekcia „Viete Kvapky, že môžete meniť 

svoju podobu? Vyparovať sa z morí a riek do vzduchu, odtiaľ padať vo forme dažďa na 

pevninu a späť? Tento cyklus sa nazýva kolobeh vody. Pre kolobeh vody v prírode je dôležitá 

slnečná energia a zemská príťažlivosť. Slnko Vás premení na vodnú paru dochádza 

k vyparovaniu a začnete stúpať do ovzdušia, kde sa postupne ochladíte a zmeníte opäť na 

Kvapky. Budete padať na zemský povrch v podobe zrážok ako dážď alebo sneh.  

(zahrmí=zvoní) O aký je dnes HROM netrpezlivý.... 

Učiteľka: „Pripravte sa na 2. Hodinu- pôjdete na exkurziu, všetko vnímajte a buďte užitočné, 

nabudúce si Vás vyskúšam! 

Kvapky nááástup, pripraviť sa... Len smelo Kvapky.... Môžete padať... 

/kvapky/ chichi frmol, Jupí  spolu sme dážď, to je supééér!!! 

(blok strecha) 

(Kvapky) „ Ešte, ešte, Jéééj“ Hmmmm 

(Kvapka2) „ A čo teraz? Kde to sme? A ako máme byť užitočné? Nedávala som pozor! 

(KV3) Tu sú chalani spýtame sa! (Všetky KV) "Potrebujete nás? 

(Chalani): Jasné u nás sú všetky kvapky užitočné, potrebné a vítané! A Ako máte byť 

užitočné? Poukazujeme Vám to tu. Máme tu pre vás rôzne atrakcie ako v zábavnom parku.  

(Kvapky): „ Tak to sme tu správne! Nevieme sa dočkať!“ 

(CH1) „Teba Kvapka potrebujeme pre našu vlastnoručne zhotovenú bylinkovú špirálu. 

Osviežiš liečivé bylinky, o ktoré sa staráme, poznávame, pripravujeme chutné čaje a nápoje!“ 

(CH2) „Teba Kvapka pošlem do našej studničky, užitočná budeš ak sa schováš pred teplým 

Slnkom, vytiahneme ťa a  použijeme na polievanie všetkých kvetov v našej škole.“ 

(CH3) „Teba Kvapka potrebujeme do Zrážkomeru v meteorologickej stanici. Ako správne 

zvedaví žiaci, pozorujeme všetky javy v prírode- teplotu, množstvo zrážok, silu vetra, svetové 

strany, slnečné hodiny... 



(CH4) „ Teba Kvapka potrebujeme do nášho nového závlahového systému.  Uvidíme či 

funguje, pri výstavbe nám pomáhali aj rodičia. Pozeraj sa Kvapka: 

Vykopali jamu, vystužili skružou, prepojili so zvodom. Tam počkáš na svoju chvíľu 

a čerpadlom sa vyvezieš na povrch a nasýtiš stromy. 

(Kvapka): Wuau, To je nápad, šikulky! Je to ako AQUAPARKU a pritom sme užitočné!“ 

(Vyšlo SLNKO) 

(Kvapky) Uf čo sa to s nami deje? Je nám čudne, blom gmom pssst. Ó my sa vznášame 

a nepadávame.... 

(CH1-4) To je kolobeh vody, vždy to funguje. Majte sa pekne a Ďakujeme! 

(Kvapky) My ďakujeme, že sme boli užitočné a vážite si nás. Nevieme sa dočkať, keď to 

rozpovieme Pani učiteľke. Vrátime sa..! 

/škola búrková) 

Milé Kvapky, ste tu všetky. Rada vás opäť vidím. Dnes sa naučíme Snežiť „ 

Autor: Mgr. Hudecová Lenka, ZŠ Lieskovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 2: 

Príbeh Dažďovej Kvapky                 meno:_______________ 

PRŠÍ – pod každý oblak nakresli toľko kvapiek, koľko slabík má slovo schované v obláčiku 

          

 

       

 

2. Z toľkého dažďa máme na papieri potopu. A pri nej nám zo slov odplávali rozlišovacie znamienka a 

písmená. Doplníš ich správne?          

Dazd__ k, vodne zrazky, potoc__ k, ladove vlocky, majovy dážď,  

 

sn__zik,  vyparovan__, vod_cka     ,  hml__ste   pocasie, ocean 

 

3. Z poprehadzovaných slabík utvor slová a tie potom ešte raz napíš. Dozvieš sa, aké slová môžeš 

spojiť so slovom voda. 

 

 

                               

 

 

 

KVAPOČKA OBLOHA DÁŽDNIK 

MORE PRAMIENOK        HRMÍ 

čie-te 

 

ko–žbln-ce me–ní–pra  ká–te–pre  

ná-sla zem–pod-ná ne-rál-mi-na me-nis-pra-tá 

   

    



Meno:______________ 

Vieš, odkiaľ je voda ? Pozoruj obrázok a skús porozprávať, čo na ňom 

vidíš. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Doplň vety v príbehu :  

Putovanie kvapiek vody 

 

Kvapky z mora sa ......................................., vzniknú  z nich ............................... . 

Z oblakov padajú  na zem kvapky  v podobe ........................... alebo 

......................... .  Kvapky dažďa stekajú do rieky, do mora alebo vsiaknu do 

................................. . Zo zeme vyvierajú ako malé .......................................... , 

ktoré sa vlievajú  do väčších ............................ a tie sa nakoniec  vlejú do mora.  

Toto putovanie kvapiek sa dookola opakuje. Hovoríme tomu: KOLOBEH 

VODY V PRÍRODE. 

Na svete je veľa vody, ale nie každá sa dá piť. Pijeme len pitnú vodu. Tá je čistá 

a neobsahuje škodlivé látky. Pitnej vody je málo, preto ňou musíme šetriť. Ako 

šetríme vodou ? Napíš. 


