
 PUTOVANIE KVAPKY 
Organizačná forma vyučovania: daltonské blokové vyučovanie (5 hod.) 
Trieda : 4.A 
Dňa :27.11. 2015 
Pomôcky: PL, písacie potreby, CD, lupa, voda, noviny, kvapkadlo, lepidlo 
Obsah: výkonový štandard- žiak vie vymenovať druhy vôd, vie vysvetliť kolobeh 
vody, vie opísať pokus s vodou 
             : obsahový standard- voda- povrchová, podzemná, sladká, morská, 
kolobeh vody v prírode 
 
 
Motivácia:  
Pesníčkou o vode. Pieseň už poznajú .Spev sprevádzajú pohybom. 
 
Rozhovorom, čo už všetko vedia o vode- kde všade sa nachádza voda, ako 
šetríme ňou, porovnávame množstvo pitnej vody v rozvojových krajinách s 
krajinami Európy, aké minerálne vody pijeme my……. 
 
Hlavná časť: 
SLJ- Kolobeh vody- Čítajú text o Matúšovi, ktorý im rozpráva o kolobehu vody. 
Potom rozprávajú , čo vedia o kolobehu vody z prírodovedného učiva, ako ho 
môžeme sledovať v bežnom živote. 
V pracovnom liste dopľňajú tieto poznatky. 
 
MAT- Kvapkové príklady- Žiaci si opakujú násobenie, delenie, porovnávanie 
čísel, dvociferné, trojciferné štvorciferné čísla skladajú podľa popisu. 
Tvoria jednoduché záložky s násobením. 
Spájajú kvapky do úsečiek. 
 
DRA- Divadlo o Kvapke- Za pomoci kulís, ktoré si vyrobili hrajú krátke 
divadielko. 
 
 VYV- Kolobeh vody- V skupinách maľujú kolobeh vody. Jedna skupina oblaky, 
druhá kvapky, tretia slnko, štvrtá pôdu. Po namaľovaní vytvoria spoločný 
obrázok na nástenku. 
 
DOPLNKOVÁ ÚLOHA – Pantomíma a pokus s lupou a vodou. 

Vodná lupa 

Kúsok skla alebo lupu, noviny, kvapkadlo a voda. 

Ta to aktivita na s presvedc    o jedinec ny ch schopnostiach vody. Medzi typicke  
vlastnosti vody patr  , z e  je mokra  . Ty mto pokusom zistia, z e vie aj zva c s ovať 
.Zoberieme ku sok nov  n alebo c asopisu s potlac ou. Potom položíme na miesto, 
kde je potlac  lupu. Kvapkadlom opatrne kvapneme na lupu kvapku vody. Potom 
sa opa ť pozorne pozrieme na potlac . Žiaci zistia, že sa písmená zväčšili. 

                                                                             . 



Záver: 
Žiakov pochválim za vykonanú prácu, za odmenu si ešte zaspievame pesničku o 
vode. 
 
 
 
 

     
 
 

    
 
 

    
 
 
 



    
 
 

    
 
 

        
 
  

      
 
                       



              
 
 

                                  


