
V. třída Sluníčka - M. Novák 
 
Nabídka činností na týden od 23.3. do 27.3. 2020 
 
Milí rodiče,  
jsem si vědom, že mnozí z vás mají v tuto dobu jistě mnoho starostí. V tuto chvíli se situace                   
jeví tak, že naše školka zůstane ještě nějakou dobu zavřená. Jak dlouho, neví bohužel              
nikdo. Na webové stránky školky přibude každý týden nabídka činností, které můžete se             
svým dítětem dělat. Činnosti vychází ze školního vzdělávacího programu naší školky.           
Chápu, že ne každý má čas nebo technické možnosti, proto prosím berte tuto nabídku jako               
inspiraci pro práci s dětmi.  
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. 
- učte a nechte děti si samostatně hrát 

 
Toto je vzdělávací nabídka pro měsíc březen, ze které vycházím já, při tvorbě týdenních              
plánů pro práci s dětmi, ta se celý měsíc nemění.  
 
Pozorování jevů a změn v jarním období, opakování poznatků o jaru, procvičování            
koordinace ruky a oka při práci s nůžkami, barevnými papíry, rozvíjení souvislého            
vyjadřování metodou vyprávění (popis, reprodukce), osvojování si elementárních poznatků o          
jarní přírodě, určování počtu a upevňování pojmů (více, méně, stejně), soustavné rozvíjení            
logického myšlení, společné povídání a rozlišení jednotlivých zvířat žijících na louce,           
vyhledávání jednotlivých zvířat v odborné literatuře (dětské encyklopedie), prověřovat zda          
děti dovedou poznat a pojmenovat různá zvířata, znát základní podmínky, které potřebují            
rostliny, ale i člověk ke svému růstu a životu, upozorňování na význam živin pro rostliny. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. Při procházce venku hledejte sněženky a jiné květiny v            
záhonech.  

 
Sněženka 
Stonek, dva lístky (rovný postoj, ukázat na ruce dva prsty)  
a je venku. (obě ruce dát nad hlavu) 
Zelená kolíbka pro sněženku. (spojit ruce, jako kdybychom kolíbali miminko) 
Ještě je v zavinovačce, (chytit se rukama, jako kdyby nám byla zima) 
je docela malá. (ukázat rukou malá) 
Jinak by se polámala. (ruka se napřímí, v zápěstí ohne dolů) 
Takhle si může klidně spát (ukázat že spíme) 
a lehounce se kolíbat. (při spaní se kolébáme) 
 
 
 

- nechte si s dětmi naklíčit fazoli nebo hrášek a pak zasaďte 
 
Do mističky dáme vatu nebo papírový kapesník, navlhčíme a položíme na něj fazoli.             
Umístíme na okno. Když vyleze klíček, fazoli zasadíme do květináče s hlínou - klíčkem              
nahoru. Dítě každý den může pozorovat, jak mu fazole přirůstá, může k ní připíchnout špejli               
a vyvazovat ji nití ke špejli.  
Povídejte si o tom, co je pro rostlinu důležité - voda, slunce, živiny. Také si můžete s dítětem                  
osázet maceškami květináč nebo truhlík na okno. 
 

 
- upečte spolu něco dobrého, nechte dítě, ať vám skutečně pomáhá. Může sypat,            

počítat hrnky, nalévat, míchat. Asi budete mít potom v kuchyni více nepořádku, ale to              
poznání za to stojí. Dobrý je třeba hrnkový perník  Rychlý hrnkový perník 

 
 

- foukání bublin na stole - rozmíchejte jar + vodu (jeden díl jaru, jeden vody), potřete               
roztokem stůl nebo nějakou rovnou plochu. Dítě pak brčkem fouká bubliny na stole,             
jdou tak udělat různě veliké bubliny i několik v sobě. Důležité je, aby byl stůl dobře                
namočený roztokem. 

 
 

- hra Co jsem schoval/a - pod šátek umístíte různé věci (začněte s pěti, pak můžete               
přidávat). Dítěti je ukažte, společně je pojmenujte. Přikryjte zpět šátkem a jednu věc             

https://recepty.vareni.cz/rychly-hrnkovy-pernik/


odeberte tak, aby ji dítě nevidělo. Dítě hádá, co jste schoval/a. Můžete se také              
vyměnit - dítě schovává, vy hádáte. 
 

- pracovní list - překreslete na list papíru sněženku, dítě by ji mělo jedním tahem              
obtáhnout. Může ji obtáhnout vícekrát, pokaždé třeba jinou barvou. 

 
 
 

- před spaním si přečtěte alespoň krátkou pohádku, popovídejte si s dítětem o dni,             
který jste prožili, řekněte si, co bylo hezkého a příjemného.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


