
Třída: Velká sluníčka Týden: 4. – 8. 5. 2020 

Týdenní téma: Ten umí to a ten zas tohle Paní učitelka: Bc. Lenka Radinová 

 

 Vyprávějte si společně o tom: 

o Kde pracuje maminka, tatínek, babička, děda 

o Proč chodí dospělí do práce 

o Čím chceme být, až vyrosteme 

o Mají všichni lidé práci? (mateřská dovolená, důchod…) 

o Hledejte odpovědi na otázky – na co se zeptáš číšníka, zahradníka, lékaře, 

zubaře, popeláře, květinářky, prodavačky, učitelky, zedníka… 

 Zahrajte si námětové hry – na doktora, na obchod, na kuchaře, na opraváře… 

 Můžete vytvořit preclíky z modelíny, navlékat knoflíky, jako švadlenky 

 Zahrajte si hru na procvičení sluchové paměti – „Míchám, míchám těsto, přidám do 

něj všecko“ – postupně přidávejte suroviny, opakujte předešlé a vytvářejte slovní 

řetězec, jako např. Mouku -> mouku, vejce -> mouku, vejce, cukr 

 Procvičte matematické představy – počítejte knoflíky u maminky v šití, početní řada 

do 10, děti určitě zvládnou i více, porovnávejte větší a menší hromádku, vytvářejte 

hromádky stejného počtu knoflíků a špulek s nitěmi 

 Vytvořte si na koberci obří kulatý dort, ozdobte ho netradičními materiály, nebo třeba 

spoustou hraček  

 Zkuste si doma něco společně upéct – děti mohou pomáhat s mícháním, válením 

těsta, vykrajování formičkami… 

 Zacvičte si jemno-motorické cviky: 

o Vsedě na patách dlaněmi hladíme stehna – válíme těsto 

o Mačkáme – hněteme těsto 

o Spojíme prsty ve špetku – uštipujeme těsto 

o Postupně spojujeme jednotlivé prsty s palcem – ulepené ruce od těsta 

o Sypeme mák 

 Zahrajte si na popeláře a roztřiďte doma správně odpad – papír, plast, sklo, bio… 

Písnička Grafomotorika (grafický cvik provádějte 

obyčejnou tužkou) 

Zatancujte si na „Hasičskou“ písničku 
od Míši Růžičkové, najdete ji na 
youtube.com. Děti si ji budou určitě 
pamatovat . 

Nakreslete dětem jednoduché 
obrázky související s tématem – např. 
koláč, zmrzlina, auto, knoflík, hrábě, 
květina, dům atd. a nechte děti 
obrázky překreslit, napodobit.  

 


