
Druhý týden Listopadový - RODINA 

 

 V tomto týdnu se vrhneme na tvoření všeho druhu, určitě si budeme stále opakovat cvičení 

s předešlého týdne. U činností na dítko nepospícháme, nechceme po něm okamžitě perfektní práci. 

Když nám něco z činností nepůjde, vrátíme se k ní jiný den.  

 Pojmenování členů rodiny (jak se jmenuji – JÁ jsem TÝNA, TY jsi TONDA, …) Při 

nácviku jmen rodiny se snažíme UDRŽOVAT OČNÍ KONTAKT s Vaším dítkem. Můžete jej 

pošimrat na nose, aby k Vám vzhlédnul, nebo pohladit potvářit, popřípadě tlesknout, abyste 

upoutali jeho pozornost. 

 Přidáme si k tomu – práci s modelínou. Určitě hned nebudeme tvořit celou postavu, to 

zatím připadne za úděl dospělým, ale dítko vedeme k tvoření hada, koule. Dítko může 

modelínu uždibovat. Dělat naší postavě očka, pusu, nos. Krájet nožem a přidělávat vlasy. 

Využít špejly a do modelíny vpichovat.  

 Vytrhávání z papíru. Barevné papíry, noviny, letáky . Co doma najdeme. Nakreslíme dítku 

lidskou postavu a papír dolepujeme.  

 Vytvoření těsta: mouka, voda, sůl (tuhé těsto). Vymodelujeme společně obličej (velikost 

Vaší dlaně, aby dobře zaschl do druhého dne, případně chvilku připečte v troubě). Po 

zaschnutí vybarvěte temperovými barvami.  

Také pokračujeme v základních nácvicích: 

 Čistota půl zdraví – nácvik samostatného využití záchodu, správného mytí rukou, využití 

ubrousku při jídle. 

 

TIP: Vyrobte si doma masážní koberec. Nasbírejte si na vycházkách přírodniny – kamínky, žaludy, 

kaštany, malé šišky. Doma nalepte tavnou pistolí na kus starého koberce, případně pouze nasypte na 

zem a procházejte se po přírodninách bosky. Po večerní koupeli můžete namasírovat svému dítku 

unavené plosky nohou po dlouhé procházce. Pro děti je to velmi prospěšné.  

TIP2: Nasbírané listy nemusíte mít pouze doma ve váze, vezmete velký list, nalepíte na papír a dítko 

domaluje ruce, nohy, hlavu a máme tady krásného pana Lista.  

 

Básnička Rodina: 

Já a moje maminka,  

Máme rádi tatínka.                             Takže rodinným výletům ZDAR NAZDAR a brzy na viděnou 

Cel týden plánujeme,                                          Týna, Zůza, Kačka – třída Koťátek  

Kam v sobotu pojedeme.  


