
 

Distanční výuka pro třídu Housenky 

Týden: 8. 3. - 12. 3. 2021 

Téma: Probouzení 

Podtéma: Pan Paleček má svůj domeček – moje tělo 

 

Očekávané výstupy: 

 procvičování správné chůze a běhu 

 rozvoj fyzické zdatnosti 

 vyjadřování svých představ pohybem 

 zdokonalování a upevňování hrubé motoriky 

 seznamování s novými pojmy 

 rozlišování všemi smysly 

 ví o existenci látek poškozujících zdraví 

 rytmizace říkadel, písní 

 pozorný poslech pohádky 

 vyprávění 

 procvičení rukou při modelování 

 procvičení správného držení štětce 

 vyhledávání příležitostí ke zpěvu 

 rozvíjení fantazie 

 

POHYBOVÉ PONDĚLÍ 

 

 zacvičíme si s říkankou: 

 

„Na špičky, na paty“ 

 

Na špičky, na paty,  

já jsem kluk buclatý, (střídavě pohyb na špičky a na paty) 

až já se natáhnu, (stoj – ruce vzpažit) 

vysoko dosáhnu, (stoj na špičky – ruce i nadále vzpažené) 

až já se skrčím, (dřep) 

vysoko skočím. (výskok do vzpažení) 

Až já se zatočím, (točíme se doprava) 

celý svět roztočím. (točíme se doleva) 

Až já si kleknu-sednu-lehnu, (klek-sed-leh na zádech) 

ani se nehnu! (leh na zádech) 

 

 při procházce se proběhneme 

 střídáme chůzi a běh s obměnami (jako čáp – vysoko zvedat kolena, jako slon – 

dlouhé kroky, jako medvěd – chůze ze široka se zvednutýma rukama, jako koník – 

poskoky, chůze po špičkách, po patách, jako opičky – po hraně nohy…) 

 překračujeme a přeskakujeme náhodné překážky, procvičujeme vyhýbání se 

překážkám 

 

 

 

 



ZVÍDAVÉ ÚTERÝ 

 

 procvičujeme názvy základních částí těla (ukazujeme, pojmenováváme) 

 ukazujeme a říkáme: 

„Hlava, ramena, kolena, palce,  

kolena palce, kolena, palce, 

hlava, ramena, kolena, palce, 

oči, uši, ústa, nos“ 

 – říkadlo a ukazování postupně zrychlujeme 

 povídáme si, k čemu nám slouží ruce, nohy, hlava … 

 pojmenováváme naše smysly 

 povídáme si, co je důležité pro naše zdraví (dodržování správných hygienických 

návyků, zdravá strava, pohyb…), a co nám naopak škodí (špatné hygienické návyky, 

nezdravá strava, málo pohybu, škodlivost kouření, drog, alkoholu…) 

 

 

  



PÍSNIČKOVÁ STŘEDA 

 

 rytmizujeme říkadla: 

 

Dešťové kapičky, dostaly tlapičky, 

Dupaly po plechu, dělaly neplechu. 

 

 opakujeme známé písničky s hrou na „ozvučná dřívka – prsty“ (ukazováčkem o 

ukazováček vyťukáváme rytmus písně) 

 

Písně 

„Skákal pes“ 

„Holka modrooká“ 

„Kočka leze dírou“ 

 

 zpíváme písničku “Každá ručka má prstíčky” 

https://www.youtube.com/watch?v=gExWEHLmex8 

 

 

TVOŘIVÝ ČTVRTEK 

 

„Veselé obličeje“ 

 

Pomůcky 

 čtvrtka 

 barvy 

 štětec 

 žlutý papír 

 fixy 

 

Postup: 

1. natřeme dlaň i s prsty 

zvolenou barvou 

2. otiskneme dlaň 

s roztaženými prsty na 

připravenou čtvrtku (dlaň 

je obličej, prsty jsou vlasy) 

3. můžeme otisknout 

libovolný počet rukou 

4. po zaschnutí dokreslíme fixem detaily obličeje (oči, nos, pusa, obočí, tváře, uši) 

 

 

 

 

„Modelujeme housenku“ 

 

 pomůcky  –  modelína, podložka 

 koulíme mezi dlaněmi modelínu a tvarujeme koule – hlava a tělo housenky 

 na podložce jednotlivé koule sestavíme do „housenky“, popřípadě doplníme oči, pusu 

https://www.youtube.com/watch?v=gExWEHLmex8


Návod na domácí „modelínu“ 

 

Budete potřebovat: 

 

1 hrnek hladké mouky 
1
/4 hrnku soli 

tekutá potravinářská barviva - když nemáte, bude plastelína bílá 
1
/2 hrnky horké vody 

1
/2 polévkové lžíce rostlinného oleje 

 

Postup: 

1. Nejprve si do misky dejte ½ hrnku vody, ve které rozpustíte příslušné potravinářské 

barvivo.  

2. Přidejte půlku polévkové lžíce oleje.  

3. Následně si v jiné míse smíchejte mouku se solí. 

4. Dobře směs promíchejte s vodou. Pokud vám přijde modelína příliš řídká, přidejte 

moukou.  

5. Na závěr pořádně promačkejte rukou. 

 

Upozornění: uchovávejte v sáčku v ledničce - jinak modelína ztvrdne. 

 

 

 UPOVÍDANÝ PÁTEK 

 

 procvičujeme foukání s prodlouženým výdechem ústy – foukáme si na bradu, nos, 

tváře … 

 zkoušíme šikovnost jazýčku 

1. vystrkujte špičku jazyka uprostřed rtů 

2. v pravém nebo v levém koutku úst 

3. sáhněte si jazýčkem na každý zoubek 

4. točte jazykem kolem dokola v ústech 

 pojmenováváme, co vidíme kolem sebe doma i venku 

 

Říkáme říkadlo: 

 

To jsou prsty, 

to jsou dlaně,  

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po mýdle dobré jídlo 

 a po jídle zase mýdlo. 

 

 

 poslechneme si od maminky nebo tatínka pohádku „O Perníkové chaloupce“  

 povídáme si o přečtené pohádce (co se stalo Jeníčkovi a Mařence, co objevili v lese, 

kdo bydlel v chaloupce, jaká to byla chaloupka, jak se zachránili, nebezpečí v lese, 

láska sourozenců…) 

  

 


