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Pohádková fyzika 

 

Cílová skupina: 

mateřské školy, základní školy I. st. 

 

Předmět a učivo:  

Přírodověda - Látky a jejich vlastnosti, jednoduché fyzikální děje (působení atmosférického tlaku, 

rozpínání plynu, vedení zvuku). 

 

Vazba na RVP:   

MŠ – Dítě a svět – Očekávané výstupy - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které 

jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 

učení a životní praxi, - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i 

technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v 

okolí dítěte. 

 

ZŠ – 1. stupeň – Člověk a jeho svět – Očekávané výstupy pro 1. období – ČJS 3-4-03 provádí 

jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů, Očekávané výstupy pro 2. období – ČJS-5-

4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 

 

Stručná anotace:  

Prostřednictvím známých i neznámých pohádkových příběhů se děti seznámí s několika 

jednoduchými fyzikálními pokusy, z nichž si některé samy vyzkouší. Učitelé získají scénáře příběhů i s 

návody na jednoduché pokusy odpovídající dané věkové kategorii. 

  

Časové rozvržení:  

1 vyučovací hodina (PP) + 1 ukázková hodina (děti, žáci). 
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Pomůcky:  

jednoduché pomůcky – lahve, balonky, nádoby s teplou a studenou vodou, kelímky, zahnutá brčka, 

provázek, podnos, modelína, nůžky, prášek do pečiva, ocet, rýže, tužky. 

 

Termíny:  

každé pondělí, výjimečně lze dohodnout i jiný den v týdnu. 

 

Náročnost:  

nízká 

  

Podrobnější obsah programu: 

 

Pohádka „O veliké řepě“ – přehled pokusů 

 

1) Sázení řepy: pokusy s balonkem nebo vařeným vejcem, které se po ochlazení lahve do ní „vcucne“ 

(provádí vypravěč). 

 

2) Zalévání řepy: pokus s roztočením kelímku naplněného vodou (provádějí děti). 

 

3) Růst řepy: pokus s nafukováním balonku připevněného na zahřáté lahvi (provádí vypravěč). 

 

4) Trhání řepy: pokus s tužkou zabodnutou do nádoby s rýží (provádějí děti). 

 

5) Volání na pomocníky: pokus s kelímkovým telefonem (provádějí děti). 


