
DISTANČNÍ VÝUKA PRO TŘÍDU MOTÝLKŮ   

 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: Celé tě lo churaví, pan doktor to napraví 

Tematický blok: Pan paleček má svůj domeček – moje tělo 

Týden: 8. 3. – 12. 3. 2021 

Očekávané výstupy:  

 Prohlubování citovosti k živým bytostem, přírodě 
 Vážit si věcí kolem sebe 
 Vážit si práce a úsilí druhých 
 Umět přetvářet prožité do svých výtvarných a hudebních aktivit 
 Zdokonalování a upevňování hrubé motoriky při pohybových a dramatických aktivitách 
 Umět vnímat řád světa, jeho rozmanitost a pestrost 
 Seznámení s novými pojmy 
 Umět reagovat na neznámou situaci 
 Rozvoj paměti, logického uvažování, komunikačních kompetencí 
 Grafická cvičení 
 Zdokonalovat gymnastiku jazyka, mluvidel 

 

Pondělí 8. 3. 2021 

Co děláme rukama? 

Co děláme nohama? 

Zvládneme to? 

(rozvoj hrubé a jemné motoriky, procvičení horních a dolních končetin, rozvoj fantazie a představivosti) 

 

Co děláme rukama?                                              

 

Děti si uvolní ruce, prstíky a začnou předvádět různé pohyby rukou. 

Například: stříhání, kreslení, hlazení, tleskání, plácnutí po zadečku, oblékání, zavazování, zapínání, protahování, 
česání stolování, mytí, smrkání… 

 

Co děláme nohama?  



 

Děti si vyzují ponožky, uvolní nožičky a začnou předvádět různé pohyby nohou. 

Například: chodíme, skáčeme, chodíme po špičkách a patách, jako opičky obouváme, kopeme, děláme „okénko“…. 

 

Zvládneme to? 

Tuto aktivitu je možné s dětmi dělat jak v domácícm prostředí, tak venku při procházce přírodou. 

Například:  cvičení na nářadí (průlezka, kmen stromu, houpačka, skluzavka), zvládnout chůzi po kladině (kmen 
stromu, doma gauč nebo postel), prolézání kruhů (pod židlí, pod průlezkou, apod..), být chvíli zavěšený na laně, 
šňůře (vydržet chvíli se nepustit). 

 

Človíček – modelování lidské postavy z modelíny. 

( rozvoj jemné motoriky, fantazie, představivosti) 

Děti správně posadíme na židli ke stolu, připravíme podložku a modelínu. Modelína by měla být měkká a můžeme 
nechat dítě chvíli pouze s modelínou pracovat a hnětat. Dítě si tak procvičí dlaně a prsty a lépe se mu bude po té 
tvarovat lidskou postavu. 

Začínáme nohama a upozorníme dětí na dostatečně pevné nohy i s pánví. Ukážeme dětem fotku kamaráda, že 
lidská postava může stát v různých polohách – jako když si hrajeme na sochy. Tělo by mělo být největší 
z modelovaných částí a být oporou pro ruce a krk. Dítě by již mělo zvládnout vymodelovat také detaily. (prsty, oči, 
vlasy, atd..) 

 https://www.youtube.com/watch?v=yABsHO72UFw 

 

Úterý 9. 3. 2021 

Poznáš co je zdravé a co nezdravé?  

Třídění zdravého jídla. 

Co nám chutná, co ne? 

(rozvoj rozumových dovedností, logopedická prevence – přesné pojmenování potraviny, procvičení správného 
úchopu nůžek a manipulace) 

https://www.youtube.com/watch?v=yABsHO72UFw


 

 

 

Poznáš, co je zdravé a nezdravé? 

Děti budou potřebovat: obrázky zdravých i nezdravých potravin (může si dítě vystříhat z letáků z Penny), zelený a 
červený provázek. 

Posaďte dítě na koberec a rozmístěte obrázky potravin po koberci. Společně s dítětem pojmenujte všechny druhy 
potravin, aby jste si byli jistí, že je zná. Hlídejte správnou výslovnost u pojmenování daných potravin. Po té si dítě 
může z provázku vytvořit na koberci zelený kruh a červený kruh. Po té si již může vybírat obrázky potravin a třídit 
na zdravé (zelený kruh) a nezdravé (červený kruh). 

Vystříhané obrázky ponecháme na další činnost. 

 

Co nám chutná a co ne?  

Pomůcky: oblíbený plyšáček, dva talíře. 

Posadíme dítě opět na koberec, použijeme již vystřižené obrázky z předchozí činnosti a v prvním kole se budete 
dítěte ptát: „Co ti chutná?“ Dítě by mělo začít vybírat obrázky s potravinami, které má rádo (zde netřídíme zdravé a 
nezdravé) a mělo by si je dávat na talíř. V druhém kole se dítěte zeptáme „Co ti nechutná?“ Dítě by mělo umět 
zvážit a vybrat ty potraviny, které nemá rádo a vložit je na talíř, u kterého sedí plyšák. Po té si můžete již s dítětem 
vysvětlit, proč dané potraviny nemá rádo a motivovat ho k dalším činnostem.        

https://cs.coloringmagic.com/fruits-colouring-page-22 

https://cs.coloringmagic.com/fruits-colouring-page-22


               

 

 

Pracovní list – nemocný brouček (zdroj predskolaci.cz)  

https://www.predskolaci.cz/pece-o-zdravi-pracovni-listy/8763 

 

https://www.predskolaci.cz/pece-o-zdravi-pracovni-listy/8763


 

 

Středa 10. 3. 2021 

Nemocný Petřík                                                                                             

(rozvoj jazykových receptivních dovedností – vnímání, porozumění, poslech) 

Maminka pomalu a nahlas přečte dítěti básničku Nemocný Petřík, po té se zeptá dítěte, zda porozumělo básničce a 
vše chápe. Vysvětlit pojem „nachlazení“, jak vzniká. Po té se může maminka ptát na doplňující otázky: „Co udělal 
Petřík špatně? Proč byl nemocný? Jak by to mělo být správně? Byl jsi taky někdy nemocný?“ Atd… 

 

           

 

 
 

 

 

 

 

Čtvrtek 11. 3. 2021 

Grafická cvičení – Vlasy 

Artikulační cvičení – Ťukání srdíčka, Malé věci, Neposedný jazýček 

Hudební činnost – Hlava, ramena, kolena, palce 

„Neposlechl mámu Petřík, 

neoblékl si svůj svetřík. 

Hlava bolí, je mu zima, 

přemohla ho snadno rýma. 

Teď tu leží celý den, 

ven může až za týden.“ 
 



(rozvoj jemné motoriky, artikulačních dovedností, zdrobněliny, gymnastika jazyka, zpěv) 

Grafomotorické cvičení – Vlasy (důraz na správný úchop tužky, správné sezení u stolu, nohy na zemi, lokty na stole) 

https://msnaosade.cz/data/dovednosti/grafomotorika/grafomotorika2.pdf 

 

 

 

 

Artikulační cvičení:  

Ťukání srdíčka – rozvoj měkčení hlásek. 

Co všechno ťuká? Dítě odpoví: kladívko ťuká, déšť ťuká, srdíčko ťuká. Přitom jemně vyslovuje několikrát ťuk, ťuk. 

https://msnaosade.cz/data/dovednosti/grafomotorika/grafomotorika2.pdf


Dítě, které ještě neumí měkčit, učte nejprve mlaskat. 

Malé věci – zdrobněliny – cvičení zadopatrové hlásky K 

Dítě hledá slovo vyjadřující zmenšeninu slova určeného. 

Koleno – kolínko 

Klouby – kloubečky 

Koš – košík 

Kalhoty – kalhotky 

Košile – košilka 

Krk – krček 

Koule – koulička 

Kost – kostička 

Klobouk – klobouček 

 

Neposedný jazýček: vyzkoušejte, co všechno umí jazyk a přitom provádějte gymnastiku jazyka. 

Provádějte hříčky s jazykem: vystrkujte špičku jazyka uprostřed rtů, v pravém koutku nebo v levém, hlaďte horní a 
spodní zuby jazykem, točte jazykem kolem dokola v ústech. Nakonec si dítě chytí jazyk a zkouší tak mluvit  

 

Hudební činnost: Píseň s pohybem „Hlava, ramena, kolena, palce“ 

Pusťte si s dítětem doma tuto písničku a dle ní si vyzkoušejte, jak jste rychlí 

https://www.youtube.com/watch?v=j_4qhWNpIJQ 

 

Pátek 12. 3. 2021 

Dnes bude hostina.  

(rozvoj smyslového vnímání, zkoumání zeleniny a ovoce hmatem, chutí, čichem) 

Pomůcky: zelenina a ovoce (pravá, může být i napodobenina), šátek 

Zpočátku začínáme pouze se třemi druhy ovoce, nebo zeleniny. Nejdříve dávejte dítěti jednotlivou zeleninu či 
ovoce, aby si všímalo tvarů, struktury, velikosti (kulatý, protáhlý). Mezitím si můžete o zelenině a ovoci předávat 
informace, co vše o nich víme. Následně zavážeme dítěti šátkem oči a vložíme mu jednotlivé druhy postupně do 
ruky. Dítě by mělo pohmatem poznat, o jaký druh se jedná. Může si přičichnout, následně zkusit vložit do úst. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_4qhWNpIJQ

