
V. třída Sluníčka - M. Novák 
 
Nabídka činností na týden od 30.3. do 3.4. 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. 

 
Jaro 
Vyjdi, vyjdi, sluníčko, (kruh rukama) 
na makové zrníčko, (palec a ukazováček drží zrníčko) 
nevyjdeš-li, vyjdu já, (ruce nahoru)  
zatočím se dokola. (zatočit se) 
Vyjdi, vyjdi ráno, 
přivoláme jaro. (ruce k ústům - voláme) 
 
 
 
➔ zazpívejte si s dětmi píseň Když jsem já sloužil, děti už píseň znají částečně ze               

školky, dostali jsme se jen ke druhé sloce, můžete využít i improvizovaných            
hudebních nástrojů - lžíce, vařečky, pokličky :-) dá se u toho zažít spoustu legrace 

 
 D                    A7  

1.Když jsem já sloužil to první léto,  

  Emi       A7      D    A7    D  

  vysloužil jsem si kuřátko za to.  

                    A7  

  A to kuře krákoře běhá po dvoře,  

                   D    A7    D  

  má panenka pláče doma v komoře.  

2.Když jsem já sloužil to druhé léto,  

  vysloužil jsem si kachničku za to.  

  A ta kačka bláto tlačka  

  a to kuře krákoře běhá po dvoře,  

  má panenka pláče doma v komoře.  

3.  

.. husičku ...A ta husa chodí bosa, ...  

4.  

.. vepříka ...A ten vepř jako pepř, ...  

5.  

.. telátko ...A to tele hubou mele, ...  

6.  

.. kravičku ...A ta kráva mléko dává, ...  

7.  

.. volečka ...A ten vůl jako kůl, ...  

8.  

.. botičky ...A ty boty do roboty, ...  

9.Když jsem já sloužil poslední léto,  

  vysloužil jsem si děvčátko za to.  

  A ty boty ...  

  má panenka skáče se mnou v komoře. 



➔ opakujte s dětmi hospodářská zvířata a domácí zvířata a jejich mláďata, pomocí            
knihy, pokud ji nemáte, ve chvilce pro jazýček z minulého týdne jsou obrázky, dítě by               
mělo znát maminku, tatínka, dítě - např. ovce, beran, jehně, koza, kozel, kůzle atd. 

- u dětí, které zatím nemluví, zkoušejte zvuky 
 
 
➔ vymodelujte si s dětmi různá zvířata, pokud nemáte modelínu, přikládám recept na            

výrobu těsta, ze kterého se dá modelovat, po vyschnutí se dají zvířátka namalovat             
např. vodovými barvami nebo temperami 

 
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-/ 
 
➔ připravte se na velikonoce a osaďte si už nyní misky s osením, osení se dá koupit v                 

prodejně s květinami, nejlepší je ho zasadit 10 dní před Velikonocemi, příští týden             
budeme dělat do osení zápichy 

Postup: 

Mělkou misku ( výška cca 5 cm) vyložíme do dvou třetin zeminou či pískem. Pokud               
sázíme osení na talíř, vyložíme jej mokrou vatou. Poté na misku rovnoměrně            
nasypeme hrst osení a zakryjeme centimetrovou vrstvou zeminy. 

Takto připravený osev přikryjeme talířem či potravinovou fólií a vložíme na teplé            
místo. Až osení trochu naroste, nádobu odkryjeme a vystavíme na slunce. 

Osení průběžně zaléváme, ale je potřeba dát pozor na přemokření, aby semínka            
nezačala plesnivět. Aby vám osení nepřerostlo a vypadalo stále hezky, není nic            
jednoduššího, než ho zastřihnout obyčejnými nůžkami. 

➔ pečení vlastního chleba - ani tento týden nevynechám pečení, protože peču velmi            
rád :-D díky této společné aktivitě si děti uvědomují, že jídlo nevzniká jen tak samo               
od sebe a také poznávají, že člověk musí vyvinout určité úsilí ke kýženému výsledku.              
Jistě víte, že vaření děti velmi baví, tak s chutí do toho!  
 
https://www.recepty.cz/recept/starocesky-domaci-chleb-146232 

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-/
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vysejte-velikonocni-oseni-ted-je-nejvyssi-cas
https://www.recepty.cz/recept/starocesky-domaci-chleb-146232


- Přikládám i příběh, který si můžete společně přečíst. například při kynutí           
chleba. Je to příběh ze sborníku říkadel, básniček, písniček, her, výprávěnek           
a nápadů pro rodiče dětí z Waldorfských školek. 

 
 
 
V rajské zahradě 
Kdysi dávno se procházel Stvořitel ve své Rajské zahradě. Zahrada byla plná            
krásných voňavých květů. Uprostřed té nádhery se zastavil a květiny oslovil: “Drahé            
květiny, vás slunce láskyplně objímá svými paprsky, země chová ve svém náručí,            
rosa osvěžuje. Na Zemi žijí ale také lidé. Nemají však být z čeho živí. Našla by se                 
mezi vámi jedna, která by darovala svou lásku?” V tu chvíli všechny květinky ztichly,              
sklonily své hlavičky a ani se nepohnuly. Příliš si cenily svou modrou, červenou,             
žlutou, fialovou krásku a nechtěly ji ztratit. Jen vzadu se nesměle chvěla skromná             
zelená rostlinka bez barevné nádhery. “Já bych chtěla pomoci”. Stvořitel se k ní             
láskyplně sklonil a proměnil její drobná kvítka v zlatožlutá zrníčka. Všechny ostatní            
květy té proměně bez dechu přihlížely. Každé malé zrníčko Stvořitel vložil do náruče             
Maminky Země. Květiny zvědavě čekaly, co se bude dít dál. 
Zrníčko se v zemi chvěla strachem, všude byla černočerná tma. Nevidělo sluníčko,            
necítilo vánek, nevědělo, co bude dál. Ke všemu se objevil chlupatý pavouk, který             
zrníčko strašil: “Čekají tě hrozné chvíle zimních mrazů a eltního slucha. Teď umřeš a              
na Zem se už nevrátíš!” 
Tu s ním něco něžně zavrtělo. “Neboj, neboj, jsi dost silné a Maminka Země tě               
ochrání. I já jsem tady, abych ti pomohla (povídá žížala). Na svět už je jaro a nebe ti                  
posílá dešťové kapky, aby se osvěžilo a připravilo na cestu ke sluníčku”. 
Zrníčko se zhluboka napilo dešťové vláhy a pocítilo svou sílu. Začalo mu být těsno.              
Zatoužilo po sluníčku a hledalo si k němu cestu. Vyslalo svůj klíček, který se opatrně               
protáhl zemí: ”Ach, to je krása být zase na světě…” V tom se ozvala maminka Země:                
“Nechej tu alespoň malý kořínek, abych ti mohla pomáhat. Drž se mě ještě chvíli,              
samo nebudeš mít tolik sil. Cesta ke zlatému klásku je dlouhá.” 
Zrníčko poslechlo a pevně se zachytilo v maminčině náručí. Na Zemi nebylo samo.             
Kolem se zelenala další odvážná zrníčka. 
A tak lidé na světě nezahynuli, zrníčko - Boží dárek - proměnili na chléb. Protože se                
zrníčko darovalo z lásky, měli by i oni o zrníčko s láskou pečovat. 

Věneček - jaro 2, sborník č. 5, 2003) 
 
 
➔ jarní skládanky - jejich zhotovení je velmi jednoduché a po rozložení vzniká v             

dětských rukou úplný zázrak, můžete si je nalepit do okna a předběhnout tak             
přírodu 
 
Co budeme potřebovat? 

- barevné papíry (pokud nemáte barevné, použijte bílé a děti si je pak            
mohou vybarvit 

- papíry slepíme k sobě, až nám vznikne dlouhý pruh papíru 
- poskládáme ho jako harmoniku 



- nakreslíme poloviční tvar kytičky (ptáčka, sluníčka…), dáváme pozor,        
by byly okraje spojeny alespoň 0,5 cm, aby kytičky držely při sobě            
pohromadě 

- můžeme vystřihovat  
 

 
 
 
➔ nakreslete dětem na papír ovečku, dítě dokreslí vlnu (spirálky, klubíčka) 

- nejsem příliš zdatný malíř, třeba se vám zdaří lépe :-), jinak kolegyně v jiných              
třídách mají na webu zásobu různých pracovních listů, já se snažím pracovat            
co nejjednodušeji a počítám i s tím, že někdo nemá tiskárnu doma 

 
 



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

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


