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Škola pre 21. storočie Microsoft 

 

Integrovaný tematický deň pre 3.  ročník: Vodný pondelok 

Materiál je súčasťou celoročnej témy pre tretiakov - S čarovným slúchadlom do krajiny Fantázia. 

Odučený bol v rámci  

 podtémy Ako Mach a Šebestová ovládli prírodné zákony. Integrovaný tematický deň je súčasťou 

týždenného programu: Vodný týždeň s Kvapkou 

 

 

 

Tematický deň Vodný pondelok 

Ročník tretí 

Integrované predmety prírodoveda, slovenský jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova 

Učivá predmetov skupenstvá vody (prírodoveda) 

vybrané slová po R (slovenský jazyk) 

Kľúčové učivo: 

Pojmové: 

 

 

Voda je všade - okolo nás aj v nás. Celá naša planéta je zo 70 % pokrytá 

vodou. Vyskytuje sa v rôznych podobách, niekedy je životodarná inokedy 

ničivá. Človek neustále bojuje o vodu a proti vode. 
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Vedomostné: 

 

 

 

Keď si všímame prírodu okolo seba, môžeme objaviť rôzne podoby vody – 

skupenstvá. Pevné skupenstvo – v podobe ľadu a snehu. Kvapalné 

skupenstvo – v podobe vody, tekutiny. Plynné skupenstvo – vo forme pary, 

ako oblaky, ako hmla. 

Kvapalné skupenstvo vody sa pri mraze (pod 0 °C) mení na tuhé skupenstvo 

– sneh a ľad. Kvapalné skupenstvo vody sa pri varení a pri dosiahnutí 100 °C 

mení na plynné skupenstvo – na paru. 

Obsahový štandard Voda – je všade okolo nás. Je pre život dôležitá. Existuje v rôznych 

podobách. Skupenstvá vody – pevné (ľad, sneh), kvapalné (voda), plynné 

(para). Teplota, pri ktorej sa mení voda na ľad a na paru. Pojem vyparovanie 

a skvapalňovanie. 

Výkonový štandard Žiak pozná vlastnosti a podoby – skupenstvá vody. Vie vymenovať 

skupenstvá vody a ku každému vie uviesť príklad. Dokáže upozorniť 

na význam vody pre živú prírodu, človeka. 

Didaktické pomôcky lístočky v tvare kvapky, plagát s oblakmi, prezentácia Power Point – VODA, 

písacie potreby pre každého žiaka, farebné lístky na delenie žiakov 

do skupín, výkresy A4, farbičky a fixy, pracovný list s textom O vode, 

pracovný list Mokré príklady (pre postup Skončil som skôr).  

Metódy a formy Ranné sedenie v kruhu, diskusia, brainstorming – búrka mozgu, úlohy pre 

rôzne typy inteligencie – aplikačné úlohy, energizér a harmonizér, práca 

s IKT technikou (interaktívna tabuľa, prezentácia Power Point), 

kooperatívne vyučovanie, prezentácia práce, pozorovanie na vychádzke. 
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Mapa mysle – program dňa (deti si ju odpisujú do zošitov):  

 

 

Metodický postup: 

1. Komunita - sedenie v kruhu ( 30 minút )  

 Najprv oboznámime deti s programom dňa. Deti sledujú pojmovú mapu.  

Deti hľadajú odpoveď na otázky:  

„ Čo si predstavíš, keď počuješ slovo VODA?“ 

„Aké pocity v tebe VODA vyvoláva - keď počuješ bzučiaci potôčik, alebo ležíš pri mori? “ 

 – Žiaci zapisujú svoje myšlienky na vopred pripravené lístočky – v tvare kvapky. 

Prezentácia: každý žiak prečíta v kruhu nahlas svoje myšlienky. O jednotlivých myšlienkach celá 

skupina živo diskutuje. 

Výstup: Lístočky po prečítaní deti prilepujú k plagátu s nakreslenými oblakmi. Plagát sa umiestňuje na 

viditeľné miesto v triede. 

2. I. blok (90 minút) 

Prezentácia Power Point – VODA (10 minút) 

Deti sledujú na interaktívnej tabuli prezentáciu Power Pointu na tému VODA. Učiteľ jednotlivé slajdy 

komentuje a dopĺňa informácie. Úlohou sledovania prezentácie je zadefinovať si a zopakovať 

niektoré kľúčové slová dôležité pre danú tému.  

Aplikačné úlohy (30 minút) 

Povinná úloha pre všetkých:  
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Prečítaj si text o vode (príloha č. 2). Nájdi a zakrúžkuj farebnou ceruzkou všetky vybrané slová po R. 

Zo zakrúžkovaných slov si vyber 5 slov. Na každé z nich vymysli zaujímavú vetu. Vety si napíš do zošita 

zo SJ. 

Výberové úlohy: 

Deti si individuálne vyberú jednu z nasledujúcich úloh. Podľa ich výberu ju vypracujú samostatne 

alebo v skupine maximálne štyroch členov. 

1. Napíš príbeh alebo rozprávku o vode a o tom, ako sa voda dokáže „meniť“ do troch skupenstiev. 

V príbehu použi všetky tri skupenstvá vody. Príbeh napíš perom na papier A4. (aspoň 5 viet) 

2. Napíš báseň o vode a o tom, ako sa voda dokáže „meniť“ do troch skupenstiev. Pri vymýšľaní 

rýmov ti pomôžu tieto slová: prameň – kameň, vlnka – žblnká, jazero – veselo, piť – žiť, kúpať – fúkať, 

sneh – breh, rosa – bosá, vodička – rybička, mrak – mak, tečie – vlečie, voda – pôda, fontána – do 

rána, plávať – dávať, ľad - had, para - Mara, sneh – breh, mráz – pás, teplota - dobrota. Báseň napíš 

perom na papier A4, aspoň 2 slohy). 

3. Navrhni a nakresli komiks o vode - o tom, ako sa voda dokáže „meniť“ do troch skupenstiev. Do 

komiksu nakresli všetky tri skupenstvá vody. Komiks nakresli na výkres A4. 

4. Vytvor 3-rozmerný model - o tom, ako sa voda mení do troch skupenstiev. Veľkosť modelu – max. 

2 škatule od topánok. 

Postup skončil som skôr: 

Pre deti, ktoré skončili svoju prácu skôr, je pripravený pracovný list s úlohami v súvislosti s vodou 

(príloha č. 3). 

Energizér (10 minút) 

Ľudský prameň 

Dvojice žiakov sa postavia tvárou k sebe, dlane držia vzpriamene pred sebou. Chodidlá majú pevne 

na podlahe, zhúpnu sa dopredu, dlaňami sa zachytávajú a odrážajú sa späť do stoja. 

Prezentácia (30 minút) 

Jednotlivci, dvojice alebo skupiny žiakov prezentujú svoje výsledky spracovania aplikačných úloh. 

Pozorovatelia im poskytujú spätnú väzbu na výsledky ich práce. Čo sa mi páčilo, čo mohlo byť inak? 

3. II. blok (90 minút) 

Vodná hra (30 minút) 

Deti sa na základe farebných lístkov rozdelia do skupín – po štyroch. Každá skupina dostane k téme 

voda pre všetkých vytvorenú spoločenskú hru (príloha č. 4). Deti sa v skupine hrajú počas určeného 

času podľa pravidiel hry. 

Harmonizér (15 minút) 

Deti si v triede ľahnú na koberec, pod hlavu si zoberú vankúšik. Učiteľ pustí relaxačnú hudbu 

so zvukmi vody, zurčiaceho potoka alebo mora. Po ukončení relaxácie sa celá skupina rozpráva 

o pocitoch a obrazoch, ktoré v nich zvuky vyvolávali. 
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Pesnička „Voda, para, ľad...“ (30 minút) 

Nácvik pesničky z CD Škola hrou. Slová pesničky tvoria prílohu č. 5. 

Čo sme sa naučili (15 minút) 

Záverečné zhrnutie dňa prebieha opäť k kruhu. Učiteľ upriami pozornosť žiakov na mapu mysle dňa. 

Deti odpovedajú na otázky:  

„Čo som už vedel/a predtým?“ 

 „Čo som sa dnes naučil/a?“ 

„Čo ma najviac zaujalo dnes?“ 

„O čom by som sa chcel dozvedieť viacej?“ 

 

 Vychádzka 

Získané vedomosti si žiaci overujú na vychádzke do okolia. Ich úlohou na vychádzke bude hľadať 

jednotlivé druhy skupenstiev vody (napr. ľad v mlákach,  vodu v potoku, kvapky vody na tráve...). 

 Svoje pozorovanie zapisujú do denníkov. 

 

Spracovala: Martina Kolcúnová 
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Príloha č. 2  O vode 

Voda je základnou podmienkou pre 

existenciu života na Zemi. Je veľmi dôležitá 

pre rastliny, zvieratá, ryby, korytnačky, rysy 

a nás ľudí. Viete o tom, že na to, aby bolo 

naše telo zdravé, by sme mali pravidelne 

dodržiavať pitný režim? Každý človek (aj 

náš strýko) by mal denne vypiť niekoľko litrov vody, podľa svojej váhy. Prečo potrebujeme toľko 

vody? Aby sme boli, zdraví, aby sme mali bystré hlavy a rýchlo riešili problémy. 

Voda je najrozšírenejšou látkou na zemi. V prírode ju môžeme vidieť v troch skupenstvách:  

 pevnom (ľad, sneh),  

 kvapalnom (stojaté a tečúce vody),  

 plynnom (vodná para).  

Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná číra kvapalina bez zápachu a chuti. 

 Vodu delíme podľa toho, ako a kde sa vyskytuje:  

 zrážková (dážď sneh),  

 povrchová (moria, rieky, jazerá,...) 

 podzemná (pramene, studne). 

 Jej využitie je mnohoraké: používame ju buď na pitie, varenie alebo sa využíva aj inak. Varíme v nej 

ryžu aj bryndzové halušky. Voda je látka, ktorú musíme chrániť, neznečisťovať ju a šetriť ňou. Vieš 

prečo? 

Teraz skús odpovedať na otázky: 

1. V akých troch skupenstvách sa voda nachádza v prírode?  

................................................................................................. 

2. Čo vieš povedať o vode? Ako vyzerá, ako chutí, aká je? 

................................................................................................. 

3. Na čo všetko vieme vodu využiť? 

................................................................................................. 

4. Kde všade sa na zemi nachádza voda? 

................................................................................................. 

5. Prečo je dôležitý denný pitný režim?  
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Príloha č. 3 

  

 

1. Vymaľuj príklad s výsledkom rovnakou farbou: 

 

      

  

 

  

2. Utvor sčítacie alebo odčítacie bublinky, (v najväčšej je aj najväčšie číslo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Doplň znaky = ‹ › 

160 – 80   830 – 40  560 710 – 80  

 

710 – 20   380 – 90   930 100 – 70 

 

 

 

  

300 

500 

550 - 50 = 

340 938 490 

280 + 60 = 988 - 50 = 450 + 40 = 

620 

90 

100 
200 

15 

80 

150 

100 

55 
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Príloha č. 4     Spoločenská hra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá VODNEJ HRY 
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Hru hrajú max. 4 hráči. Každý hráč má svojho panáčika, s ktorým postupuje hracím poľom. Postup 

panáčikom si hráč zabezpečuje hodom kocky. Vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne CIEĽ. 

 

 Políčko KOLOBEH VODY V PRÍRODE 

 Dostal si sa do kolobehu vody v prírode. Po rýchlom vyparení sa - si  

 vyzrážaný a v podobe dažďa sa dostávaš na políčko č. 39. 

 

Políčko č. 7 CESTA MUŠLIČIEK 

Na políčku hádžeš kockou, ale nepostupuješ dopredu. V prípade, že hodíš párne 

číslo - postupuješ priamo na políčko č. 36. V prípade, že hodíš nepárne číslo - ideš 

na políčko č. 37. 

 

 Políčko CHOBOTNICA 

 Pri svojej vodnej ceste si sa zamotal do chápadiel chobotnice. Preto 2 kolá  

 stojíš, kým sa z nich vyslobodíš.  

 Akú životnú zručnosť potrebuješ na vyslobodenie sa? 

 

 

 Políčko MORSKÝ KONÍK 

 Koník ťa zobral na chrbát a rýchlo s tebou uháňa na políčko č. 24. Akú 

 životnú zručnosť prejavil tvoj morský koník? 

 

 

Políčko ŽRALOK 

 V hlbinách mora ťa začal naháňať hladný žralok. Keďže sa ho bojíš, tak si  

 poriadne zrýchlil a dostal si sa tak do bezpečia rovno na políčko č. 41. 

 Povedz, čo potrebuješ pre svoje bezpečie. 

 

Políčko č. 33 KORYTNAČIA CESTA 

Na políčku hádžeš kockou, ale nepostupuješ dopredu.  

Ak hodíš číslo 1 - ideš na políčko č. 11.  

Ak hodíš 2 - ideš na políčko č. 12.  

Ak hodíš 3 - ideš na políčko č. 13.  
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Ak hodíš 4 - ideš na políčko č. 14.  

Ak hodíš 5 - ideš na políčko č.15.  

A ak hodíš 6 - hádžeš kockou ešte raz. 

Akú životnú zručnosť potrebuješ na tomto políčku? 

 

Políčko SKUPENSTVÁ VODY 

Tu čakáš, kým sa z vody spraví ľad a naopak - kým voda zovrie 

a premení sa na paru. Preto stojíš 3 kolá. 

Akú životnú zručnosť potrebuješ na tomto políčku? 
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Príloha č. 5 - text piesne z CD Škola hrou 

 

Voda, para, ľad 

Vo vode môžeme plávať 

môžeme sa jej napiť 

len z jedného ma bolí hlava 

iba jedna vec ma trápi. 

 

Môžem sa na nej korčuľovať 

mama z nej polievku varí 

keď nedá na ňu chvíľu pozor 

voda sa z hrnca vyparí. 

 

Voda para aj ľad 

je tá istá látka 

majú však rozdielny vzhľad 

tu nepomôže žiadna hádka. 

 

Látky pevné kvapalné plynné 

sú na pohľad celkom iné 

vodu paru aj ľad 

mám v každom skupenstve rád. 

 

Voda para aj ľad. 

 

 

Spracovala: Martina Kolcúnová 
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