
 

V. třída Sluníčka - M. Novák 
 
Nabídka činností na týden od 6.4. do 13.4. 2020 
 
Milí rodiče,  
situace se prozatím nemění. Zde jsou nabídky na společné aktivity s dětmi na následující              
týden. Přeji pevné nervy a hlavně zdraví! Také vám všem přeji pěkné Velikonoce prožité v               
kruhu rodinném :-) 
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. 

 
Pod nohama pevná zem (nohy rozkročeny, pevně se opřeme do podlahy P i L          

nohou, prsty pevně napjaté k zemi) 
nad hlavou modré nebe (ruce do véčka pevně k nebi) 
rukama tvořím celý svět (zakulacenými dlaněmi tvoříme kouli, jako ze sněhu) 
v srdci mám, Slunce, Tebe. (ruce křížem přes prsa) 
 
 
➔ naučte se velikonoční koledu 

 
Hody hody doprovody, 
my k vám na pomlázku jdem. 
Štěstí zdraví požehnání 
v tomto domě vinšujem. 
A vy zlatá panímámo 
slepičky vám snesly dávno 
pár vajíček nám dají 
červeně malovaných. 
 
➔ v minulém týdnu jsme si zasadili osení, nyní do něj vytvoříme zápichy, pokud jste 

nestihli osení zasadit, ještě to stihnete. 
potřebujeme: špejle, kraslice, barevné papíry, mašličky… 

 
 

 
 

➔ pletení pomlázky - tento úkol je spíše pro tatínky 



 

 
 
 
➔ barvení vajíček - uvařená vajíčka barvíme v barvách na vajíčka, nebo můžeme 

vyfouklá vajíčka barvit pomocí temper 
➔ ozdobte si sváteční stůl tradičním pečivem jako jsou vrkoče nebo ptáčci 



 

co budeme potřebovat: 30 g droždí, 25 g cukru, 600 g mouky, 80 g rostlinného tuku, ¼ l 
mléka, 2 vejce, špetka soli, (rozinky) 
 
Droždí rozděláme s trochou cukru, a lžící mouky a necháme na teplém místě vzejít. Z 
mouky, tuku, cukru, mléka, vajec a špetky soli zaděláme těsto. Necháme na teplém místě 
vykynout a potom tvarujeme. Znovu necháme vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a 
pečeme dozlatova. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

➔ grafomotorický list - předkreslete dítěti na papír veliké vejce, předkrelete mu i motivy, 
kterými ho má ozdobit, dítě pokračuje v napodobování stejného tvaru 

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

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


