
Distanční výuka třída: PTÁČKOVÉ 

Týden: 22.3. - 26.3. 2021 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: PŘIŠLO JARO ZA SLUNÍČKEM 

Tématický blok: SLÍPKA PIPKA 

Očekávané výstupy:  

- rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, správný úchop tužky  

- rozvoj sluchového vnímání, rytmizace 

- vnímat počet, pořadí 

- rozvoj komunikativních dovedností, aktivní a pasivní slovní zásoby 

- rozvoj pozornosti, koncentrace, soustředění 

- rozvoj koordinace ruky a oka 

- odvodit charakteristiku postav od jejich jmen 

- příprava a úklid pracovního místa 

- rozvoj paměti 

Činnosti dětí:  

- poslech pohádky „Slípka Pipka“, rozhovor nad pohádkou: 

• Jak se jmenují zvířátka z pohádky? (slípka -…, husička-…, kačka-…, pejsek-…, liška-…) 

• Koho slípka Pipka potkala jako prvního, druhého, třetího, koho naposled? 

• Věděl bys, proč mají jednotlivá zvířátka svá jména? Jakou mají povahu? 

• Co vyděšená slípka Pipka kdákala? (Projáníčka propáníčka, pro ztracené korále,…) 

• Čeho se slípka polekala, co jí spadlo na hlavu? 

• Jaké poučení plyne z pohádky? 

- zpěv písně Tři slípky ( https://www.youtube.com/watch?v=SW7Eeci1nrA ), práce s písní 

- zpěv a rytmizace písně „Prší, prší“ ( https://www.youtube.com/watch?v=otqI3vqfzM0 ) 

- zatancuj si Kačeří tanec ( https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo ) 

- grafomotorické listy (ovál, horní oblouk) 

- tvoření slípky (otisk, obkreslení) 

- výroba loutek z pohádky 

- procházka po okolí, hledání slepic (Kolik slepic je ve výběhu? Poznáš kohouta? Jakou mají barvu? Jak 

se jmenuje obydlí pro slepice? Čím se slepice živí? Pojmenuj slepičí rodinku.,…..) 
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Výtvarná výchova - otisk nebo obkreslení dlaně (vyber si jednu z možností) 

Otisk dlaně: 

• potřeby - barvy, papír (čtvrtka), fix 

• postup: Natři si dlaň zvolenou barvou, otiskni dlaň s rozevřenými prsty na papír, nech zaschnout. 

Poté slepičce domaluj fixou nebo pastelkou oko, zobák, hřebínek, nohy,… Ke slepičce můžeš 

otisknout také kuřátka (prst natřený žlutou barvou). 

 

Obkreslení dlaně: 

• potřeby: fixy (pastelky, tužka), papír 

• postup: Obkresli dlaň s rozevřenými prsty na papír, dokresli oko, hřebínek, zobák, křídlo,… Slepičku poté 

vybarvi. 

 

 

 

 

 

 



Zvířátka vystřihni, vybarvi, ze zadní strany přilep špejli. Můžeš rodičům zahrát pohádku o slípce Pipce. 

 



 

 



Zazpívej si písničku „Prší, prší“. Do rytmu písničky si můžeš tleskat, pleskat o stehna nebo si od rodičů 

z kuchyně půjč například dvě lžíce, vařečky,… 

 


