
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 13. 4. – 17. 4. 2020 

I. TŘÍDA: MYŠKY 

 

TÉMA: MLÁĎATA SVĚTA  PODTÉMA: Ferda mravenec (v lese) 
 

Pohádka: 

 

1. O co poprosil dědeček babičku? 

2. Kam babička položila koblížek? 

3. Koho potkal Koblížek jako prvního? 

4. Jakou písničku mu zazpíval? 

5. Jaká další zvířátka potkal? 

6. Co Koblížkovi řekla liška? 



Píseň: 

1. Běží liška k Táboru 

2. Sedí liška pod dubem 

 

Skládání z papíru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báseň s pohybem: 

Každé ráno na kopeček  (sedíme a prsty ruky „lezeme“… 

běží malý mraveneček.    od palce nohy na skrčené koleno.) 

Vyjdi, vyjdi, sluníčko,  (Rukama uděláme velký kruh.) 

pošimrej mě na líčko.  (Pošimráme se na tváři.) 

I ty malý popleto,   (Ukážeme ukazovákem na druhého.) 

Musíš počkat na léto.  (Rukama se plácáme o stehna.) 

 

Báseň: 

Vlk sedí v rokli, 

uši mu zmokly. 

On vyšel na vršek,  

aby mu uschly. 

 

Hopla žába přes potůček 

zajíčkovi na lalůček, 

nehněvej se zajíčku, 

tu máš za to hubičku.

 

Hádanky: 

V háječku – háji 

drobní muzikanti 

nástroje nemají, 

a přece hrají. 

(ptáci) 

  

Proč zamhouří kohout oči,  

když kokrhá? 

(Aby slepice věděly,  

že to umí nazpaměť.) 

 

 

Kdo to hází 

hříbku v mlází 

z výšky  

šišky 

na hlavu? 

Uličnice,  

nezbednice, 

aby měla zábavu. 

(veverka) 

 



Zvířata v lese: Na jakou hlásku začíná, vytleskávejte a určete počet slabik. 

 



Záměr: 

 seznámit děti s druhy zvířat žijícími na poli a v lese,  

 společným povídáním rozlišování jednotlivých druhů zvířat, 

 poznávat vše živé okolo nás, 

 vést děti k výtvarnému vyjádření zvířecí figury 

Doporučení na závěr: (aby dny lépe ubíhaly ) 

Každý den si řekněte:  

 jaký je den v týdnu 

 kolikátého je  

 jaký je měsíc a rok 

 

PONDĚLÍ 

ÚTERÝ 

STŘEDA 

ČTVRTEK 

PÁTEK  

SOBOTA 

 

13.  

 

DUBEN 

 

2020

NEDĚLE 

Dnes je pondělí 13. dubna 2020 atd. 

 Můžete vše napsat na proužky papíru, barevným velkým písmem (pastelkami 

či fixem) pro lepší orientaci. 

 Při řešení data můžete dětem pro představu vystřihnout např. geometrické 

tvary dle daného čísla, popř. pomozte dětem spočítat. 

 Řekněte si jaké je venku počasí - děti znají výrazy (zataženo, polojasno, 

jasno, déšť a mlha). 

 Ptejte se dětí: Jakou barvou je napsané (úterý); Co je to sobota a neděle 

(víkend); Na jakou hlásku začíná (pondělí)? Vše, co Vás napadne. 

DĚKUJI VŠEM RODIČŮM ZA FOTOGRAFIE A VIDEA S ČINNOSTMI DĚTÍ. 



 


