
Nabídka činností na týden od 13.3. do 17.4. 2020 
 
Milí rodiče,  
situace se prozatím nemění. Zde jsou nabídky na společné aktivity s dětmi na následující              
týden. Přeji pevné nervy a hlavně zdraví!  
Ještě mě napadlo, že kdyby kdokoliv z vás měl nápad, jak příjemně zabavit dítě doma,               
můžete mi ho napsat a já ho nasdílím na webové stránky. Víc hlav, víc ví, inspirujme se                 
navzájem! 
Ať se práce daří, mysleme pozitivně a berme karanténu tak, že nás může stmelit s               
nejbližšími. Pokud byste měli nějaký problém, zavolejte nebo napište. 
S pozdravem, 
Míra 
731790302 
novakmirek2@gmail.com 
 
Pár rad, které se mi osvědčily při práci s dětmi: 

 
- každý den si s dítětem řekněte jaký je den, měsíc, roční období, počasí...počítejte             

cokoliv, co máte doma  
- vycházejte z přirozeného zájmu dětí 
- využijte běžné činnosti doma k učení 
- choďte s dětmi hodně ven (tím vás nenabádám k porušování karantény, ale do parku              

a lesa chodit můžeme) 
- mluvte a povídejte si, popisujte dítěti činnosti, situace kolem vás 
- buďte trpěliví, hodně zpívejte, zpěv odnáší stres a uvolňuje napětí 
- nechte děti svobodně tvořit - kreslit, malovat, lepit, stříhat, modelovat atd. 
- nechte děti si samostatně hrát, učte děti samostatně si hrát, protože spontánní hra             

velmi přispívá k optimálnímu rozvoji osobnosti dítěte, pro dítě je to příjemná a             
dobrovolná aktivita, díky níž poznává svět a prožívá různé pocity 

 
Toto je vzdělávací nabídka pro měsíc duben, ze které vycházím já, při tvorbě týdenních              
plánů pro práci s dětmi, ta se celý měsíc nemění.  
 
Procvičování znalostí základních vlastností a užitků domácích a hospodářských zvířat, vést           
děti k výtvarnému vyjádření zvířecí figury (papír, modelína, keramická hlína), seznámit děti s             
druhy zvířat žijícími na louce, poli, lese, farmě, společným povídáním rozlišování jednotlivých            
druhů zvířat, rozlišovat zvuky zvířat pomocí pozorování a IT, třídění obrázků zvířat dle             
určitých znaků, skupinové a individuální vyprávění o vlastních prožitcích z návštěvy lesa,            
vytváření koláže, poznávání některých ptáků, vyhledávání obrázků v encyklopediích,         
seznamování dětí s druhy zvířat žijících v zoo, seznamovat děti o bezpečné manipulaci se              
zvířetem, prověřovat, zda některé děti znají druhy exotických zvířat, seznamovat děti s            
pojmem životního prostředí a jeho ochranou, seznamovat děti s problémem ohrožených           
zvířat, pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí (návštěva farmy), seznámení dětí s            
tradicemi čarodějnic, seznamování dětí s tradicemi Velikonoc, vyjádření koutku živé přírody,           
pořádání velikonočního pochodu, využívání různých technik k výrobě přání, kraslic 
Konkrétní nabídka činností: 

 



 
- naučte se s dítětem básničku, je dobré ji zároveň spojit s pohybem, dítě si ji tak lépe                 

zapamatuje. Pohyb si můžete samozřejmě vymyslet vlastní, děti si ho ve třídě            
dokážou vymyslet samy. 

 
Zajíc 
My jsme malí ušáci, (uši-vztyčíme ukazováčky a přiložíme je těsně k hlavě) 

nemáme nic na práci.  (kroutíme hlavou z L do P) 

Trénujeme běh a skoky, (náznak běhu a skoku) 

přes potoky, přes pařezy. 

Učíme se kotouly, (rukama náznak motání) 

nekoukáme na bouli.  (dlaň položíme na čelo) 

 
 

- řízená kresba zajíčka - říkejte dětem básničku a přitom kreslete 
 
Koulím, koulím kuličku,  
pak k ní přidám čepičku.  
Dole malou kuličku 
a počkám chviličku. 
Co ti chybí, neposlucho? 
Jedno ucho, druhé ucho. 
Zajíc sedí v trávě,  
asi snídá právě.  

 
 
 

 



- hra na slabiky - dítě si vybere obrázek volně žijícího zvířete, pojmenuje ho, vytleská 
ho  - za - jíc, pak ho můžete vytleskat současně. Dítě ještě může určit kolikrát tlesklo 
a vyhledá příslušný papírek s tečkami.  

 

 

 
 

 



- povídejte si s dětmi o volně žijících zvířatech - kde žijí, co rádi jedí, jak vypadají, proč 
je například zajíc hnědý, zkuste zajít do přírody a vyhledávat různá zvířata - pavouk, 
brouk, žížala, veverka, srnky atd.  

 
- vyrobte si zajíčka - dítě ho vystřihne, vybarví, nalepí na špejli a může z něj vyrobit 

zápich do kytky 

 
 

- napečeno máme ještě z Velikonoc, ale co s vejci? Koledníci nechodili, udělejte s 
dětmi vajíčkovou pomazánku, děti mohou strouhat, míchat… 

 
- před spaním si přečtěte alespoň krátkou pohádku, popovídejte si s dítětem o dni,             

který jste prožili, řekněte si, co bylo hezkého a příjemného. 

 


