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Zpět na nabídku Anotace 

Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín 

Tematický výukový program  v týdnu 18. 3. - 22. 3. 2019 

Život ve vodě 
1. - 2. ročník základní školy 

Kde: Sluneční zahrada u hvězdárny 

Čas: začátek v 8:00, 9:30, 11:00 (60min) 

Cena: 20 Kč / žák 

S sebou: psací potřeby 

Přihlašování:  od 1. 2. 2019 

Anotace programu: 

Žáci prozkoumají vodu z různých pohledů a zamyslí se nad důležitostí vody v přírodě. Zjistí, jaké 

vlastnosti vody mohou rozpoznat svými smysli. Seznámí se s pestrostí přírody demonstrované 

na příkladu vody. Podívají se na různé druhy organismů žijících ve vodách a to slaných a sladkých. Žáci 

uvidí některé živé druhy živočichů vázaných na vodu. Tento program probíhá částečně i volnou formou, 

kdy děti chodí po areálu zahrady a mohou si plnit různé úkoly. Ačkoliv mezi dětmi jsou velké rozdíly, 

věříme, že všechny „úkoly“ děti zvládnou i bez doprovodu dospělé osoby.  

Znalosti:  

- Žák si vyzkouší své znalosti z vodní říše. 

- Žák zjistí, k čemu potřebuje denně vodu. 

- Žák rozšíří své znalosti o některých zvířatech.  

- Žák se zamyslí, které druhy žijí ve vodě a které ne. 

Dovednosti:  

- Žák se může rozhodnout, zda bude plnit úkol ve dvojici či ne. 

- Žák vnímá přírodu různými smysly (čich, hmat, chuť, zrak). 

- Žák si může osahat některé živé druhy živočichů vázaných na vodu. 

- Žák si vyzkouší zručnost a úsudek. 

Základní témata RVP obsažená v programu:    

- základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské 

aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás) 

- voda – výskyt, vlastnosti a formy vody, význam pro život 

- život ve vodě (konkrétní druhy z různých ekosystémů) 

 

 

Pozn. V případě deštivého počasí bude program přesunut do budovy hvězdárny. 
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