
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 12 pro týdny od 8. do 12. a od 15. do 19. února 2021 

téma: SVĚT KOLEM NÁS / Lidé a jejich práce – povolání, řemesla 

 

 procvičujeme obratnost, fyzickou zdatnost a odvahu při podlézání, vylézání na žebřiny (doma např. 

na štafle), prolézání, překračování, přeskakování – hry „Na hasiče“, „Na policisty“, „Na kominíky“, 

„Na záchranáře“ apod. 

 hrajeme pohybovou hru „Na řidiče“ 

 objevujeme materiály, ze kterých jsou věci vyrobeny – plast, dřevo, sklo, železo, látka (textil)... 

 děti zjišťují, kde pracuje máma, táta a jaké činnosti dělají 

 povídáme si u knih a obrázků – co je to za povolání, poznáváme věci, které člověku slouží při práci 

 učíme se písně „Šel zahradník“, „Pekla vdolky“, „Jede, jede poštovský panáček“ a další podobné 

 zkoušíme pohybem vyjádřit lidskou práci, např. hrou „Hádej, čím jsem“ 

 procvičování grafomotoriky – „Povolání“ (viz pracovní list č. 1) 

 procvičujeme hrubou motoriku dětí – stavby z kostek – hry „Na zedníka“, „Na stavitele“ apod. 

 „pečeme“ z modelíny masopustní koláče – hry „Na pekaře“, „Na kuchaře“… 

 povídáme si o masopustu 

 vytváříme jednoduchou masopustní masku (např. královská koruna, indiánská čelenka apod.) 

 vyrábíme jednoduchý hudební nástroj – „chrastítko“ (např. do plastového obalu od „Kinder“ vajíčka 

dáme rýži, čočku nebo fazolky a obal uzavřeme) – děti si pak vymýšlí své vlastní rytmické doprovody 

k různým písničkám 

 pokoušíme se zatloukat hřebíky 

 hrajeme si na kadeřnice – češeme různé účesy, pleteme copánky… 

 hrajeme si na švadleny – učíme se přišívat knoflík, vyrábíme bambule, třásně, střapce… 

 hrajeme si na zahradníky – zaléváme pokojové květiny, přesazujeme petrklíče, vyséváme řeřichu, 

bazalku… 

 vymýšlíme další a další povolání a prakticky je zkoušíme napodobovat 

 vytváříme povědomí o morálních hodnotách lidské práce (pracovitost, důležitost všech povolání), o 

bezpečnosti při práci a při používání nástrojů a nářadí 

 dbáme na správné držení tužky a pastelek – nakresli obrázek „DOPIS“ pro maminku a tatínka 

 procvičujeme správnou výslovnost, vymýšlení slov a sluchové rozlišení hlásky na začátku slova, např. 

říkankou: 

Počítáme jedna, dvě, 
hádej, kdo teď vyhraje? 
Ten, kdo mi řekne v krátku, 
co má kuchař na začátku.      (Postupně nahrazujeme povolání – např. pekař, řidič, hasič, zahradník...) 

 

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

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

 

 



Pracovní list č. 1 

„POVOLÁNÍ“ 

Zkuste nakreslit, jak: 

 

1. Kuchař vaří 

 

 

 

 

 

 

2. Švadlena šije 

 

 

 

 

3. Natěrač natírá 


