
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 10 pro týden od 25. do 29. ledna 2021 

téma: ZIMA / Co dělají zvířátka v zimě 

 

 procvičujeme „start“ – ze stoje, ze sedu, z lehu... 

 cvičíme nápodobou „zvířátka“ – např. srnka, ptáček, veverka... 

 rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí – chůze do kopce, jízda na kluzáku z kopce, stavění sněhuláků, 

dělání sněhových koulí, hod do dálky... 

 zdokonalujeme kotoul vpřed 

 procvičujeme práci s dechem – dlouhý nádech a výdech, prodlužování výdechové fáze 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – používání sloves, podstatných jmen, vyjadřování celou větou 

(názvy lesních zvířat, pojmenování částí těla zvířat…) 

 čteme dětem bajky a hledáme v nich morální ponaučení 

 procvičujeme rozvoj zrakového vnímání (viz pracovní list č. 1) 

 procvičujeme vytleskávání rytmu, rytmické doprovody 

 povídáme si s dětmi o přírodě v zimě, jak se staráme o zvířátka v zimě (krmítko, krmelec, co zvířátka 

jedí a která v zimě spí...) 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, nasazování rukavic, otáčení oblečení z rubu na líc, 

ukládání oblečení do přihrádek... 

 procvičujeme množství, číselnou řadu 1–10 (např. kolik je ptáčků na krmítku, kolik je srnek v lese...) 

 učíme se dny v týdnu, měsíce v roce, roční období 

 upevňujeme správné držení tužky, příboru, nůžek, správné sezení na židli 

 prohlížíme si s dětmi knihy o zvířatech 

 rozvíjíme práci s nůžkami (vystřihování ptáčků), techniku lepení, jemnou motoriku (trhání papíru na 

malé kousky – „sníh“) – vytvoření obrázku „Ptáčci na krmítku“ – obrázky a výtvory dětí rádi 

vystavíme ve školce 

 procvičujeme správnou výslovnost, např. básničkou „U krmítka“ (L. a J. Dolejškovi): 

Všude leží chladný sníh, 
ptáčci mají hlad. 
Každý z malých zpěváčků 
zobl by si rád. 
 
Krmítko už na ně čeká, 
ptačí domeček. 
K obědu jim přichystali 
zrní kopeček. 

 

Přejeme vám hodně radosti a pěkných společných zážitků při plnění všech úkolů. 

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující stránce.) 

 

 



Pracovní list č. 1 

1. Najdi v řadě jiný tvar a označ ho. 

2. Kudy a kam běžela liška? Tužkou sleduj její cestičku. 


