
Téma týdne ( distanční výuka 6.4. – 9.4. ) 

 

,, CO DĚLÁME CELÝ DEN ,, 

 

Povídáme si:  

 

Režim dne: činnosti – ráno, dopoledne,  odpoledne, večer 

Rozhovory co děláme celý den, rozdělit si den na jednotlivé části 

Odpovídat na otázky: 

- kdy vstáváme, kdy chodíme spát, kdy můžeme jít ven, kdy se koupeme, kdy večeříme, 

kdy chodíme do školky a co tam děláme,… 

- znáš dny v týdnu jak jdou za sebou? 

- popis ročního období ( jaro, léto, podzim, zima ) 

- co máš nejraději  ke svačince, obědu a k večeři? 

- s čím si nejraději hraješ? 

-  kdy se střídá den, kdy noc 

-  

Básnička : 

 

 Když otevřu kukadla,  

pohlédnu do zrcadla.  

všechny vlásky,  které mám,  pečlivě si rozčesám. 

Copánky a culíky, zvládnou všechny maminky. 

Taťka přidá sponečku, to jsi kráska,  panečku ! 



 

 

 



Povídáme si: dny v týdnu – jak jdou za sebou 

 

 

 

Roční období: jaro, léto, podzim, zima  

 

 

 

 



 

Omalovánka : vybarvi  

 

 



Pracovní list : obtáhni tečkované čáry – dbejte na správný úchop tužky 

 

 



 

 

 

 



Pohybová chvilka: 

Protože jste doteďka dlouho seděli je potřeba se trochu protáhnout, pojďme si společně podle 

videa zacvičit s Míšou Růžičkovou: 

Odkaz: Míša Růžičková - Jaro, léto, podzim, zima (Minidisko Cvičíme s Míšou 6) - YouTube 

 

POHÁDKA STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI 

 Podívej se jak se střídá den, noc a roční období : Paxi - Střídání dne a noci a ročních období - 

YouTube  

 

 

 

Tvořeníčko, tvoření 

Protože už nám jaro klepe na vrátka a sluníčko nám bude svítit čím dál více, pojďme si proslunit i náš 

pokojíček a jedno takové sluníčko si vyrobit. Tvořeníčko není složité, ani náročné na pomůcky, a proto 

ho určitě zvládnou i malé děti.  

Sluníčko se probudilo, 

 na oblohu vyskočilo,  

umylo se v ranní rose, 

 zamrkalo, protáhlo se.  

 

POMŮCKY NA SLUNÍČKO – žlutý papír – nůžky – tužka, pastelky 

1) Na žlutý papír si uděláme dva kruhy, do prostředního namalujeme obličej a pak se pustíme do 

stříhání paprsků. Menším můžete naznačit, kde mají stříhat 

2) 2) Po nastříhání paprsků po celém obvodu vždy každý druhý přizvedneme nahoru. 

3) 3) Nebo můžete přes tužku trochu papír zakroutit 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

