
 

Nabídka činností na týden od 27.4. do 1.5. 2020 
 
Milí rodiče,  
situace se prozatím nemění, i když se pomalu začíná jednat o znovuotevření mš. Bohužel              
zatím nikdo neví, za jakých podmínek ani kdy by se měly mš znovu otevřít. Aktuální               
informace najdete na webu naší mš. 
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. 
 

 
 
➔ poslech pohádky Slon a mravenec - Daisy Mrázková 
- pohádka o společném soužití slona, veverky a mravence 
- po poslechu pohádky si popovídejte s dětmi o důležitosti přátelství, toleranci k            

chybám druhých a vzájemné pomoci 
- najděte různé věci, určujte co je velké, malé, nejmenší, největší 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2mAWxSAhaPA 
 
➔ grafomorika - klokan 

 
 
➔ popovídejte si s dětmi o slonovi 

- největší žijící suchozemský savec, po narození váží 100 kg, samice je březí            
20 - 22 měsíců, dožívá se 60 - 70 let 

- chobot - používá k podávání potravy, hází si jím na sebe písek, čímž se              
ochlazuje, nebe se jím sprchuje 

- je býložravec - žere trávu, kořínky, ovoce 

https://www.youtube.com/watch?v=2mAWxSAhaPA


 

- v zajetí jsou sloni využíváni k práci - zvedají těžké náklady, vozí lidi, bývali              
používáni v armádách jako tanky 

 
https://www.zoopraha.cz/multimedia/prenos-z-udoli-slonu-zive?cam=1&res=l&start=1 
 

- zde se můžete podívat online na web kamery pražské zoo do výběhu slonů 
 
➔ vymodelujte si slony - výroba domácí modelíny  

 
hrnek hladké mouky 
půl hrnku soli 
půl hrnku vlažné vody 

- vše smíchat a vypracovat pěkné tvárné těsto, další tipy v odkazu níže, pokud by bylo               
příliš lepivé, přidejte trochu mouky 

 
https://www.malovanikresleni.cz/news/modelovani-ze-slaneho-testa-aneb-jak-levne-nahradit-
keramickou-hlinu-/ 
 
➔ pokus - odchov motýla 

nesouvisí to příliš se zvířaty ze zoo, ale jako pokus mi to přijde velmi zajívavé 
 
Najdeme rostlinu, na jejíchž listech žijí housenky. Několik větviček natrháme a vložíme do             
velké sklenice od okurek. Přidáme dalších několik listů stejné rostliny a umístíme na ně 3 - 4                 
housenky. Sklenici zavřeme proděrovaným víčkem a postavíme ji do stínu pod strom nebo             
do zahradního altánu. Nehýbeme s ní. Za nějaký čas se housenky změní v kukly a ještě                
později se z kukel vylíhnou motýli. Motýly pak vrátíme do přírody! 
 
 
 
 
➔ zajeďte si na výlet do zoo, venkovní části jsou už otevřeny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ pojmenujte zvířata a jejich názvy vytleskávejte na slabiky 

 

https://www.zoopraha.cz/multimedia/prenos-z-udoli-slonu-zive?cam=1&res=l&start=1
https://www.malovanikresleni.cz/news/modelovani-ze-slaneho-testa-aneb-jak-levne-nahradit-keramickou-hlinu-/
https://www.malovanikresleni.cz/news/modelovani-ze-slaneho-testa-aneb-jak-levne-nahradit-keramickou-hlinu-/


 

 
 

 
➔ domácí sušenky 



 

160 g ovesné vločky 

160 g tuk 

200 g polohrubá mouka 

0,50 balíček prášek do pečiva 

150 g moučkový cukr 

2 ks vejce  

Vločky nasucho opražíme, až zčervenají. Přidáme ostatní ingredience - 

můžeme přidat nahrubo nasekané ořechy, rozinky, kokos, kousky čokolády - 

dle naší volby. Buď kávovou lžičkou děláme na vymazaný plech (nebo na 

pečicí papír) kopečky nebo rukou tvoříme malé kuličky a doprostřed uděláme 

důlek a do něj můžeme dát trochu džemu nebo oříšek, opět jak je libo. 

Pečeme do růžova. 

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

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


