
 

Nabídka činností na týden od 20.4. do 24.4. 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. 

 
Nevídáno, neslýcháno, 

(stoj + ruce v bok + hlava „NE“) 

brouček cvičí každé ráno, 

(stoj + ruce v bok + šeptáme) 

 

nejdřív nohy protahuje, 

(protahujeme nohy) 

do výšky se natahuje, 

(do výšky, na špičky) 

potom ještě dřepy dělá, 

(dřepy) 

on je pilný, jako včela. 

(stoj + hlava „ANO“) 

 
 
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/brouckova-rozcvicka/14757 
 
➔ grafomotorika - včelka lítá kolem květu 

 
 

 

http://www.predskolaci.cz/brouckova-rozcvicka/14757


 

➔ najděte venku s dětmi pavoučí síť, dobře si ji prohlédněte, vyrobte si s dětmi pavoučí 
síť, do vzniklé sítě dítě může dodělat i pavouka 

co budeme potřebovat: šest rovných klacíků, provázek popřípadě barevné bavlnky 

 
 
➔ kresba berušky - najděte venku berušku, dobře si ji prohlédněte, k tomu je dobrá 

lupa, kdo nemá, nevadí 

 
 
 
 
 
 



 

➔ výroba žížaliště 
Žížala žije v zemi. Je velmi důležitá pro kvalitu půdy, protože svým pohybem v ní vytváří 
chodbičky, a tak ji provzdušňuje. Spolu s potravou polyká i hlínu a z těla pak vylučuje trus s 
velkým obsahem živin. Tak hnojí půdu. Nejdelší žížaly měří až 30 cm. 
 
pokus: užitečné žížaly - na zahradě, nejlépe u kompostu, najdeme 3 - 4 žížaly. Pokusíme se 
najít ty tenčí tmavě růžové. Vezmeme větší sklenici od kompotu, nasypeme do ní střídavě 
vrstvy hlíny a písku, každou vysokou asi 5 cm. Mezi vrstvy vkládáme listy nebo zelené 
rostlinky. Materiály vrstvíme asi 3 cm pod okraj sklenice. Hlínu jemně pokropíme vodou. 
Nahoru položíme žížaly a několik menších listů. Sklenici necháme stát na chladném místě 
celý týden. Když je sucho, hlínu občas pokropíme vodou. Po skončení pokusu žížaly vrátíme 
na místo, kde jsme je našli. 
 
➔ výroba mravence z plata od vajíček 

co budeme potřebovat - plato od vajíček, tempery nebo vodovky, štětce, lepidlo, drátek na 
nohy 
Na každého mravence budeme potřebovat z plata 3 spojené kusy (lze vytvořit z malých i z                
velkých plat). Tento první krok vystřihnutí těla z plata provede pedagog. Pokud budeme používat              
různá plata, všimněte si, že každé z nich má jiný tvar a vzniknou tudíž různě tvarovaní mravenci.                 
Každé dítě si vybere vystřiženou kartonovou formu a pomocí nůžek dílky jednak zakulatí a              
jednak mezi nimi vystřihne „trojúhelník“, aby vytvořil mezi částmi těla zřetelnější oddělení (může             
předkreslit pedagog). 

Po uklizení odstřižků si děti vezmou starý papír, položí si na něj tělíčko mravence a rozhodnou                
se, jakou barvu bude mít jejich mravenec. Mravence natíráme neředěnou temperou, a to nejprve              
spodní stranu, posléze vrchní. Tělo mravence necháme na starých papírech dobře proschnout.            
Oči lze i namalovat, my použili pohyblivé oči, které se dětem více líbily. Na oči kápneme lepidlo a                  
přilepíme je na karton. Do prostředního dílu uděláme malými špičatými nůžkami z každé strany 3               
dírky na protáhnutí nožiček z drátků. S dírkami může dopomoct pedagog, pokud by dětem nešel               
papír propíchnout. To stejné platí pro dírky těsně pod očima, kam zasuneme kusadlo. Děti si               
vyberou barvu drátků, od které si nastříhají 3 stejně dlouhé kusy na nohy, které provlečou               
vytvořenými dírkami a jeden krátký na kusadlo. Po navlečení můžeme nohy zkrátit a natvarovat              
si je. 

 

 



 

➔ naučte se s dětmi písničku :-) je vhodná i pro začínající klavíristy 

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

který jste prožili, řekněte si, co bylo hezkého a příjemného 
➔ tento týden doporučuji Ferdu mravence nebo Broučky 
➔ http://www.fatym.com/abcd/k/000150.pdf Broučci kniha online 

 
 
 

http://www.fatym.com/abcd/k/000150.pdf


 

 


