
CÍL: 

 seznámení s různým skupenstvím vody 

 vyzkoušet a použít pomůcky ke zkoumání 

 experimentování 

MOTIVACE:  

 Dnes jsme vzali na zřetel,  

„Budu malý badatel“. 

S pomůckami se seznámím,  

co objevím, oznámím. 

Pod lupou se kouknu hned,  

co ukrývá v sobě led. 

Najednou se ozve smích. 

„Ty rád lížeš sníh?“ 

Pravda, sníh je krásně bílý,  

ale počkej malou chvíli. 

Až roztaje, uvidíš, 

 co to vlastně tak rád jíš. 

Pod lupou to není vidět? 

Mikroskop tu nesmí chybět! 

Pozorný teď chvíli buď, 

 nebudeš mít na něj chuť! 

Hokus, pokus, připravím,  

krápníky si vytvořím. 

Voda, sůl a krabice, 

 vydařil se velice. 

Vemte všichni na zřetel,  

už je ze mě badatel! 

 

 

 
HRY: pohybová hra ,,Bakterie“ (děti představují vodu a volně se pohybují po třídě, jedno  

                z dětí bude bakterie a jeho úkolem je pochytat co nejvíc dětí a vytvořit řetězec 

                bakterií. 

 

VÝSTUP: 

 společná práce – proměna třídy v laboratoř 

 pokusy s vodou 

 

 

 

 

POTŘEBUJETE: 

 mikroskop 

 lupa 

 voda 

 sůl 

 provázek 

 uhlí 

 sklenice 

 krabice 

 alobal 

 nádobky 

 šablony lupy 

 tuš 

 vodovky 

 plastová 

lahev 

 tác 

 sníh 



POKUS Č. 1.  KRÁPNÍKY 

Krabičku obalíme alobalem a ustřihnutý provázek provlečeme vnitřkem krabičky. Oba 

konce provázku namočíme do nádoby se solí. Po několika dnech se na provázku 

vevnitř krabičky začnout tvořit ,,krápníky“, protože se voda odpaří a zbyde sůl. 

 

 POKUS Č. 2. SNĚHOVÉ HORY 

Vodu se solí smícháme v nádobě a vložíme do ní kus 

uhlí. Po několika dnech se na uhlí začne tvořit solný 

povlak připomínající zasněžené hory.  

POKUS Č. 3. ZVĚTŠENÝ OBJEM VODY 

Plastovou lahev naplníme do poloviny vodou, označíme 

hladinu a dáme zmrznout. Zjistíme, že po zmrznutí se objem v nádobě zvětší. 

 

POKUS Č. 4. LEDOVÉ KULIČKY 

Ledové kuličky jsme dali na misku a lupou pozorovali 

měnící se skupenství z pevného na kapalné. 

 

 

.  



POKUS.Č. 5. TĚLESNÉ TEPLO 

Sníh na tácu – obtiskování dlaní do sněhu – 

vliv tělesného tepla na změnu skupenství. 

 

 

 

Zkoumání bakterií a nečistot v kapce vody mikroskopem

 

 

Své poznatky ze zkoumání si děti mohou zakreslit do 

připravené šablony lupy tuší a po té vybarvit vodovými 

barvami 

 

 

 

 

 

 



 

ZAKRESLI DO LUPY, CO JSI VIDĚL 

POD MIKROSKOPEM 


