
Téma: Probouzení 

Podtéma: Jaro na křídlech čápů 

Týden: 1.3. – 5.3.2021 

Pondělí     

 

                                                                 

Básnička o čápovi 

Čáp je velký pták,  

dělá klapy, klap.                                                 

Umí stát na jedné noze, 

umí lítat po obloze. 

Hnízdo staví na komíně, 

rozhlíží se po krajině. 

Pak si potichoučku vyčká 

na žabičku u rybníčka.                               



Očekávané výstupy: poslechnutí a porozumění básničky, posílení paměti, 
pochopení nutnosti živých tvorů, prohloubení citovosti k živým bytostem 
v přírodě 

Činnost: Prohlédněte obrázek čápa a popište jeho vzhled. Rozhodněte, zda čáp 
je zvíře, ryba nebo pták. Přečtěte alespoň 2x básničku a vysvětlete dětem 
nutnost ochrany živých tvorů. 

Úterý  

Čapí cvičení 

Očekávané výstupy: rozvoj hrubé motoriky, koordinace horních a dolních 
končetin, balanční prvky, posílení rovnováhy 

Činnost: 

1. Postav se rovně, rozkroč nožičky 

 a nataženými pažemi mávej jako čáp. 

            

2. Stůj na jedné noze s roztaženým pažemi. 

           



3. Stoj na druhé noze s roztaženými pažemi. 

          

4. Pažemi napodobujeme klepání zobáku, střídáme ruce dlaní nahoru, dlaní 
dolů. 

          

Každý cvik opakujte minimálně 3x. 

Středa 

Pracovní list – čáp 

Očekávané výstupy: rozeznání a poznání geometrických tvarů, vybarvení tvarů 
podle zadání, přesné vybarvování do tvarů 

Činnost: prohlédněte si obrázek, pojmenujte jednotlivé geometrické tvary, 
pozor! Kruh – nikoli kolo, jednotlivé tvary podle zadání vybarvěte 

Světle modrá – kruh 

Oranžová – trojúhelníky 

Černá – obdélníky 

Zelená – čtverec 



 



Čtvrtek 

Čapí svačina = žáby = hlavní jídlo čápa 

Očekávané výstupy: seznámit děti s potravním řetězcem, zdokonalit řazení 
obrázků podle posloupnosti, seznámit se s vývojovými etapami žáby  

Činnost: prohlédněte obrázek kdo se živí žábami, zkuste najít časovou 
posloupnost – vývoj žáby, seznámení s pojmem pulec, posléze můžete obrázek 
rozstříhat a sestavit podle vývoje 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pátek 

Pan čáp ztratil čepičku 

Očekávané výstupy: rozlišování jednotlivých barev, rytmizace říkadla, 
spolupráce s ostatními členy rodiny, pravidelné střídání pravé a levé ruky 

Říkanka: 

Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…..(zvolit barvu). 

Činnost: Hra Pan čáp ztratil čepičku, do hry vtáhněte i ostatní členy rodiny, 
posaďte se a v rytmu říkanky tleskejte střídavě pažemi do stehen, zadejte 
barvu, kterou každý musí najít 

Přejeme dětem i rodičům zábavné učení, Vaše Jíťa a Terezka 

 


