
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 11 pro týden od 1. do 5. února 2021 

téma: SVĚT KOLEM NÁS / Co děláme celý den 

 

 cvičení k podpoře správného držení těla, protažení a posílení svalstva zad a břicha (např. kočička, 

rybička, lodička, kolíbka, kobra...) 

 učíme se přísunný krok stranou a vpřed – „Měla babka 4 jablka“ 

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

sněhových koulí, hod do dálky... 

 dbáme na dodržování pravidel u pohybových her 

 procvičujeme sluchové vnímání – hra „Na šeptanou“ 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – povídáme si o tom, co děláme ráno, dopoledne, odpoledne, 

večer, v noci – přiřazení obvyklých činností, pojmenování jídla (snídaně, svačina, oběd, večeře) 

 procvičujeme časové pojmy – dny v týdnu, měsíce, roční období, včera, dnes, zítra… 

 vedeme děti k vyjádření svého názoru – k čemu nám slouží kalendář, hodiny... 

 procvičování grafomotoriky a pravidelného střídání barev – „Navlékání korálků“ (viz pracovní list č. 1) 

 procvičujeme výslovnost tvrdých a měkkých sykavek, např. ššššš, sssss, č č č... 

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

jeho ukládání do přihrádky apod. 

 procvičujeme pojmy více, méně, stejně, dole, nahoře, uprostřed, vlevo, vpravo… 

 upevňujeme správné držení tužky, příboru, nůžek, správné sezení na židli, udržování čistoty při 

stolování, samostatné nalévání pití 

 vytvoření obrázku „Hrnek na čaj“ – využití různých technik (stříhání, lepení, dokreslování…) 

 procvičujeme správnou výslovnost a pochopení obsahu básničky „Únor“: 

Druhý měsíc – únor krátký, 
pouští zimu svými vrátky: 
„Moje milá, už je čas 
jaro přijde mezi nás.“ 

 

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

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

 

 



Pracovní list č. 1 

„NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ“ 

Vybarvi korálky a pravidelně při tom střídej barvy ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ. 


