
Jezírko 

Vzdělávací hodnoty 
 

• Seznamování se s mechanizací 
• Rozhodování a naplňování potřeb 
• Bezpečnostní opatření 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9333 Vozidla 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• vykopat 
• malý bagr 
• jezírko pro zlaté rybky 
• úzký 
• široký 
• otočit se 
• funkce 
• bezpečnost 
 
 
Pochopení 
 

Novákovi se rozhodli vybudovat na zahradě jezírko se zlatými 
rybkami a krásnými vodními lekníny. V sobotu si maminka                    
s tatínkem připravili nářadí, materiál a samozřejmě spoustu  
energie.  
 

Po pečlivém naplánování místa a průběhu celé akce se pustili                      
do práce. Nemysleli ovšem na to, jak těžké může být takové                
jezírko vykopat. Kolem poledne byli velmi unaveni, bolel je snad 
každý sval a nic ještě nebylo hotové.  
 

Diskutujte s dětmi o tom, co by Novákovi měli udělat. Vykopání 
jezírka by jim trvalo snad věčnost! Tatínka pak napadlo, že by si 
mohli pronajmout malý bagr s kvalifikovanou obsluhou. 
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Jak bude mini bagr široký? Musí být schopen projet úzkým   
  vjezdem vedle domu a otočit se na malém prostoru. 
 

• Nechte děti malý bagr vyzkoušet. Splňuje všechny požadavky? 
 

• Jak se mohou děti přesvědčit, že obsluha bagru sedí při práci  
  bezpečně? 
 
 
Pokračování 
 

• Je důležité se ujistit, že při práci budou dodržena bezpečnostní            
  opatření. To znamená např. bariéry v okolí budoucího jezírka.  
  Nechte děti bariéry postavit a stanovit varovné signály pro bagr. 
 

• Zlaté rybky a bílé lekníny jsou krásné, všichni členové rodiny  
  tráví volný čas u jezírka jejich pozorováním. Rádi by tam ještě  
  měli lavičku a stolek. To je pro děti další úkol! 
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Konstrukce 
 

• Ať děti navrhnou a zkonstruují malý bagr, který by pomohl        
  rodině Novákové s jezírkem pro rybičky. Je důležité ujistit se,  
  zda projede do zahrady úzkým vjezdem. 






