
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 14 pro týden od 1. do 5. března 2021 

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Sněženky – poslové jara 

 

 procvičujeme seskok z vyšší roviny, přeskok nižší překážky s rozběhem, vybíhání na signál, rychlost, 

pohotovost 

 protahujeme jednotlivé svalové oblasti – kytička roste, strom se ohýbá ve větru... 

 vyjadřujeme pohybem těla melodie jarních písniček (tanečky dle fantazie dětí) 

 rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí při hrách venku 

 při procházce sledujeme změny v přírodě – první jarní květiny, zpívání ptáčků... 

 procvičujeme smyslové vnímání hmatem – hra „Kouzelná krabice“ – jen hmatem poznat uchopený 

předmět 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – předmět z „Kouzelné krabice“ – slovně popsat hmatový vjem 

 učíme se poznat a pojmenovat první jarní květiny – sněženka, petrklíč, krokus 

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

 vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, otáčení oblečení z rubu na líc, jeho ukládání do 

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků apod. 

 procvičujeme používání a chápání prostorových pojmů 

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

stolování, procvičujeme samostatné nalévání pití 

 učíme děti chápat princip rýmu – vyhledávání rýmů na obrázku, vlastní rýmování: např. les – pes / 

čepice – slepice / ... 

 vedeme s dětmi rozhovor o rozmanitosti přírody, o tom, co potřebují květiny k růstu, jak o ně 

pečujeme... 

 prohlížíme encyklopedie a knížky o přírodě 

 učíme děti skládat papír jako „sněženku“: čtverec papíru přeložíme tak, aby nám vznikl trojúhelník, 

pak oba delší cípy přeložíme k vrcholu trojúhelníku, čímž nám vznikne květ „sněženky“, který 

nalepíme na papír a barvami dokreslíme stonek a listy (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 procvičujeme správnou výslovnost např. básničkou „Jaro“ od Fr. Hrubína: 

Táta včera na venku 
našel první sněženku. 
Vedle petrklíč, 
zima už je pryč. 

 

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

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

 

 



Pracovní list č. 1 

„KYTIČKY“ 


