
Distanční výuka pro třídu “Housenky” 

 

 

Týden: 22. 3. - 26. 3. 2021 

 

Téma: Probouzení 

 

Podtéma: “Co nám kvete na zahrádce - první jarní kytičky” 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

• děti pozorují změny barev v přírodě 

• děti dokážou vyjadřovat své dojmy z přírody nejrůznějšími 

prostředky 

• děti rozliší zdravou a nemocnou rostlinu 

• děti hodnotí krajinu z estetického hlediska 

• děti se radují z pohybu v lese, na louce… 

• děti vědomě nepoškozují životní prostředí 

• dětí vypráví jednoduché příběhy, říkadla, básně 

• děti dodržují pravidla chování v přírodě 

 

 

 

 

POHYBOVÉ PONDĚLÍ 

 

 

• zacvičíme si s říkankou: 

 

   SEDMIKRÁSKA 

 

   (turecký sed) 



   

Když sluníčko vychází, (velký kruh nad hlavou)  

sedmikráska vstává. (postavit se) 

Načeše si obočí, (“načechráváme vlasy“) 

na motýlky mává. (máváme rukama) 

Když sluníčko zapadá, (zpět do tureckého sedu) 

sedmikráska chřadne, (sklopíme hlavu) 

ke spánku se ukládá do postýlky chladné. (překládáme  

spojené ruce střídavě na levou a pravou tvář) 

 

• procházíme se venku, procvičujeme běh v terénu, zdoláváme 

přírodní překážky 

• procvičujeme vyhýbání se (kytičkám, krtičincům…, 

procvičujeme chůzi po zvýšené ploše s dopomocí, chůzi po 

kládě) 

• procvičujeme bezpečnou chůzi po městě (chůze po chodníku, 

přecházení po přechodu) 

• doma na koberci “válíme sudy” 

 

 

ZVÍDAVÉ ÚTERÝ 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Pap%c3%adrov%c3%a9_slun%c3%ad%c4%8dko
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_hvezdnicotvare/celed_hvezdnicovite/Sedmikr%c3%a1ska_chudobka


 

 

•  pozorujeme změny v přírodě (zelená se tráva, rostou 

kytičky) 

• procvičujeme znalost barev (zelená, žlutá) 

• pojmenováváme kytičky na zahrádkách (sněženky, 

bledulky, sedmikrásky, narcisky, tulipány...) 



 

• poprosíme maminku, aby nám koupila jednu kytičku v 

květinářství (macešku, narcisek) 

• povídáme si o tom, co kytička potřebuje k tomu, aby rostla 

a nezvadla 

PÍSNIČKOVÁ STŘEDA 

• poslechneme si písničku, společně si zatancujeme  

https://youtu.be/JEC-LU3qs-k 

https://youtu.be/JEC-LU3qs-k


 

• zazpíváme si písničku  

 

 

https://youtu.be/8rZtcZ_3jnU 

 

 

TVOŘIVÝ ČTVRTEK 

https://youtu.be/8rZtcZ_3jnU


“Kytičky na louce” 

pomůcky: čtvrtka, barvy, barevný papír, nůžky, špejle 

Na čtvrtku obtiskáváme prst namočený ve vybrané barvě. Špejlí 

namočenou do barvy tvoříme okvětní lístky. Nastříháme 

proužky papíru a nalepíme ke kytičkám. 

(Dbáme na to, aby děti prstík otiskovaly, při lepení udržujeme 

čistotu). 





 

 

UPOVÍDANÝ PÁTEK 



• procvičujeme prodloužený výdech ústy (zahrajeme si na 

větříček a rozfoukáme kytičku) 

• pojmenováváme, co vidíme kolem sebe - hra “Říkej, co 

vidíš” 

• rozvíjíme pozorovací schopnosti - hra “Kde je kytička?” 

(dítě se schová do jiné místnosti, přemístíme květinu, dítě 

květinu hledá, role si můžeme vyměnit) 

• povídáme si nad obrázkem, dítě říká, co vidí na obrázku, 

zkusíme rytmizaci vytleskávání 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


