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Ref.          M 45422  

      Tajemství  vody   

 

 

Hra je určena pro děti od 3-6 let.  

Může být hrána individuálně nebo ve skupině. Je 

doporučeno, aby dospělý byl vůdcem hry. Výhodou hry 

je, že povzbuzuje dětskou zvědavost a chuť experimentovat. 

 

Hra učí základním vědeckým postupům, představám souvisejícím s nadnášením 

předmětům ve vodě a v neposlední řadě k rozvoji slovní zásoby.  

Děti mají vrozenou zvědavost, která je vede k experimentování s jejich bezprostředním 

zájmem o věci, které je obklopují. Tato hra je zaměřena právě na experimenty a 

pochopení prvních vědeckých experimentů.  

 

      Účel hry: 

Provádíme test rozličných předmětů, zda ve vodě plavou, či nikoliv. Rozdělujeme 

předměty podle toho zda plavou nebo se potopí. Jak hrát: 

Po naplnění nádoby vodou umístíme jednotlivé předměty obsažené ve hře na stůl. Každý 

z hráčů musí tyto předměty nakreslit na papír a označit, které budou dle jeho názoru 

plavat a které se dle jeho názoru potopí. Pak jsou jednotlivé předměty vkládány do 

nádoby s vodou a je vyhodnocováno, který předmět plave a který se potopí. Dle tohoto 

rozdělení jsou předměty ukládány na přiloženou plastovou destičku. S pomocí dospělého 

také můžete použít předměty, které nejsou obsaženy ve hře, ale jsou běžně dostupné 

v domácnosti. Například ovoce s peckou a bez pecky, kousky oblečení, oříšky atd. 

 

      Variace hry: 

Co se stane s předmětem, jestliže ve vodě rozpustíme sůl? A jestliže ve vodě rozpustíme 

cukr? Co se stane, jestliže se předmět potopí a nad vodu vyčnívá vrchol předmětu. Kolik 
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dalších předmětů a jak velkých můžeme umístit na tento vrchol? Rozhoduje velikost a 

tvar předmětu jestli bude plavat? Vyrobte dvě stejné kuličky z modelíny a z jedné 

udělejte lodičku dle obrázku, druhou nechte kulatou. Co se stane po ponoření do vody? 

Nafoukněte balónek vzduchem a dejte ho na hladinu vody. Co se stane s vaší rukou, víte, 

co to je Archimédův zákon? 

Poznámka: Prosím vysušte všechny části hry po ukončení pokusů. Toto vám pomůže 

zachovat hru v perfektním stavu a můžete ji opakovaně používat kolikrát budete chtít. 

 

     UPOZORNĚNÍ:  

Hra není určena pro děti mladší 3 let, hra obsahuje malé části – nebezpečí polknutí nebo 

vdechnutí. 

 

 

 

 

 


