
Distanční vzdělávání dětí 

třída Sluníčka 

 
Téma - Probouzení 

 

Podtéma - Jaro už je tu 

 

Týden - 8.3.-12.3.2021 

 
Pondělí 8.3.2021 

OV: Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem 

Činnosti: Vyjděte si s dětmi na vycházku do přírody, pozorujte rašící trávu, květiny, 

tání posledního sněhu, poslouchejte zpěv ptáčků. 

Říkejte si, jaké nastaly v přírodě změny. 

Nakreslete pastelkou, voskovými pastely apod. obrázek - “Co jsem viděl na 

procházce” 

 

Úterý 9.3.2021 

OV: Rozvoj grafomotoriky, koordinace ruka x oko 

Činnosti: Pracovní list Sluníčko   

Uvolněte s dětmi ramenní kloub( velké kruhy celou paží v předklonu- střídáme obě 

ruce ) 

Dbejte na správné držení tužky a děti dělají rovné čáry - paprsky vedou od sluníčka 

ke květinám 

 



 
Středa 10.3.2021 
OV: Ovládat sílu a intonaci hlasu, těšit se z poslechu hudby 

Činnosti: Proveďte s dětmi dechová cvičení (nadechujeme se do bříška- balónek) 

Zazpívejte si s dětmi píseň “Jaro dělá pokusy” 



https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

Vytleskejte si rytmus písně a zatancujte si. 

Ukažte si s dětmi, jak vypadají krokusy, co je periskop. 

 

Čtvrtek 11.3.2021 

OV: Rozvoj komunikačních schopností a slovní zásoby,rytmizace 

Činnosti: Říkejte si básničku a vytleskejte slabiky. 

 

Pojďte děti, pojďte spolu, 

vyženeme zimu z domu. 

Zavoláme na jaro, 

aby se už chystalo. 

 

Hádej: 

 
Pod sněhem se tiše krčí, 

na paprsky čeká, 

nevadí, že vítr hučí, 

voní do daleka.   (sněženka) 

 
Hřeje, co mu síly stačí, 

kytičky to těší, 

směje se na kluky ptačí, 

na auta i pěší.  (sluníčko) 

 
Žížaly mu neuvěří, 

venku chodí bos, 

pěkný hlásek, černé peří, 

oranžový nos.  (kos) 

 

 
Pod zemí si cesty hloubí 

až na naši zahrádku, 

babička se na něj zlobí, 

když udělá hromádku.  (krtek) 

 

Chutná ovečce i krávě, 

když jdou, zvonky zvoní, 

kvítek vedle kvítku v trávě 

žlutobíle voní.  (sedmikráska) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


Pátek 12.3.2021 

OV: Zacházet s různým materiálem, procvičování jemné motoriky, přesné skládání 

Činnosti: Z bílého papíru vystřihneme čtverec. Přeložíme podle úhlopříčky, aby 

vznikl trojúhelník. Na nejdelší straně si vyznačíme prostředek. Zhruba v tomto místě 

přehneme jednotlivé cípy tak, aby vznikly lístky květu. Poslední cíp přeložíme 

dozadu a květ nalepíme na papír. Stonek dokreslíme pastelkou nebo fixou. 

 
 
           

 

 


