
 

 

Distanční výuka pro třídu "Housenky" 

Týden: 15.3 - 19.3.2021 

Téma: Probouzení  

Podtéma: Knoflíkový týden  

 

Očekávané  výstupy: 

- rozvíjení pohybové zdatnosti 

- rozvíjení jemné motoriky rukou 

- dodržování pravidel společenského chování  

- vedení k šetrnému zacházení s hračkami a věcmi kolem nás 

- rozvíjení pozornosti 

- procvičování prostorové orientace 

- procvičování počtu 1-4 

 - procvičování rytmizace 

 - pozorný poslech pohádky 

 

  

POHYBOVÉ PONDĚLÍ 

Zacvičíme si s říkankou: 

Žofka žlutý župan má, (pochod na místě,ruce v bok) 



žlutý knoflík na něj dá. (krouživé pohyby pažemi) 

Nežli župan umaže, ( předklon-"mácháme prádlo) 

každému ho ukáže. ( ruce v bok a točíme se dokola) 

 

Hra "Panák" 

-nakreslíme tradičního panáka, dítě vhazuje knoflík do políček podle pravidel 

Knoflíkové závody 

Určíme si dráhu, po které budeme přenášet knoflíky různými způsoby (na dlani, na 

lžíci, na špičce boty...) 

 

ZVÍDAVÉ ÚTERÝ 

-hrajeme si s knoflíky (určujeme barvu,tvar,materiál), porovnáváme velikosti 

knoflíků. Podle těchto vlastností je rozdělujeme. 

Hra s váhou 

Do jedné misky vah vložíme závaží, dítě vloží do druhé misky potřebné množství k 

vyvážení , hledají více řešení  (více malých knoflíků, méně velkých...) 

Přitahovaná 

Knoflík přivázaný na jednom konci provázku, na druhém je rulička pro 

namotávání.Skoužíme, kdo dříve namotá knoflík k  roličce. 

 

 



 



 

PÍSNIČKOVÁ STŘEDA 

Společně si zatancujeme: 

https://www.youtube.com/watch?v=imm_5kKK5Fg 

Společně si zazpíváme: 

"Jedna, dvě, tři, čtyři, pět...." 

https://www.youtube.com/watch?v=-YDTMTap5s4 

Společně si vyrobíme rumbakouli: 

Do uzaviratelné petláhve nebo skleničky od přesnídávky nasypeme 

knoflíky.Zhotoveným hudebním nástrojem doprovázíme  písničku. 

 

TVOŘIVÝ ČTVRTEK 

Knoflíkové stopy 

Z modelíny vytvarujeme tenší plát (placku) a do ní otiskáváme knoflíky (můžeme je 

nalepit na korkové zátky). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imm_5kKK5Fg
https://www.youtube.com/watch?v=-YDTMTap5s4


 

 

Knoflíková kytka 

Z barevného papíru vystřihneme tři proužky papíru ,přeložíme kraje ke středu a 

přilepíme tři přeložené proužky k sobě. Na závěr nalepíme knoflík. 

 

 



 

"Na pořádníčka" 

Po našem tvoření si řádně uklidíme, nezapomeneme i na hračky,které dáme na 
místo kam patří. A co takle pomoci  ještě mamince nebo tatínkovi? 

 

  

UPOVÍDANÝ PÁTEK 

- procvičujeme dýchání s prodloženým výdechem ústy (navlékněte knoflík na delší 
nit a foukejte do knoflíku - dlouhý výdech, přerušovaný výdech) 

-poslechneme si pohádku 



 

-povídáme si o pohádce: 

"Jak knoflíčkovi bylo, když se zakutálel?" 

"Co by jsi dělal ty, kdyby jsi se ztratil?" 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


