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 Prozkoumejte předměty kolem vás (doma, na zahradě, na procházce) a povídejte si o 

tom, z čeho se vyrábí – např. židle je ze dřeva, miska je z umělé hmoty, zábradlí je 

z kovu atd., můžete si dávat hádanky (Z čeho je talíř, dopravní značka, plot…?) 

 Prozraďte dětem, z čeho se vyrábí papír a zkuste si takový „domácí papír“ vyrobit – 

stačí k tomu jakýkoli starý papír, který natrháte na kousky, smícháte s vodou a 

vyrobíte papírovou kaši, tu pak nanesete třeba na síto (na houby, bylinky), na pekáč a 

vymačkáte přebytečnou vodu, papír necháte uschnout na sluníčku nebo můžete 

využít fén, děti si pak mohou vlastnoručně vyrobený papír pokreslit, pomalovat, 

rozstříhat . 

 Rozvíjejte hmatové vnímání – můžete hádat předměty ukryté v pytlíku a určovat 

materiál pomocí hmatu, každý uhodnutý předmět vytleskejte (rozklad na slabiky), 

můžete určovat první slabiku, hlásku 

 Přečtěte si „Pohádku o slepičce“ a zahrajte si doma divadlo (využijte maňásky, loutky, 

plyšáky, převlečte se, jako herci…), vysvětlete dětem přísloví „BEZ PRÁCE NEJSOU 

KOLÁČE“ 

 Procvičte hrubou motoriku – udělejte si doma překážkovou dráhu (přeskoky, slalom, 

podlézání, přelézání…), běhejte venku po různém terénu (do kopce, z kopce, po 

trávě, štěrku, kamenech, v lese), skákejte přes švihadlo… 

 Zazpívejte si společně písničku „Dělání, dělání“ 

 Zadejte dětem jednoduché pomocné práce – zamést drobky na lopatku, utřít stůl… 

 Můžete trénovat manipulaci s příborem 

 

 

Básnička Pracovní list 

Dbejte na zvýšenou hygienu rukou  

To jsou prsty, 

to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po mýdle dobré jídlo 

A po jídle zase mýdlo.  

Nakreslete dětem malé roušky 

(obdélníky) do řady, motivujte je 

prací švadlenky, první čtyři vybarvěte 

každý jinou barvou, dítě má za úkol 

pokračovat a dodržet barevný vzor  

 

 


