
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 15 pro týden od 8. do 12. března 2021 

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Příroda na jaře 

 

 procvičujeme obratnost ruky při předávání, házení a chytání míče 

 učíme děti odrazit míč od země a chytit, driblink 

 procvičujeme ovládání míče nohou – slalom, kop na bránu... 

 posloucháme vážnou hudbu – „Čtvero ročních období – Jaro“ (Vivaldi) + improvizace děje pohybem 

 rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí při hrách venku 

 při procházce pozorujeme přírodu (živou i neživou – sběr a poté výstavka přírodnin), pojmenování a 

hledání barev v přírodě 

 procvičujeme smyslové vnímání sluchem – hry „Co slyším“, „Na co ťukám“, „Na šeptanou“, „Tichá 

pošta“ apod. 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – charakteristické znaky jarního období, vyjmenovat roční 

období – učit se pochopit jejich střídání 

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

 vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě, k péči o květiny – zalévání, dosypávání hlíny, množení 

květin zakořeněním listů 

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

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků apod. 

 procvičujeme používání a chápání pojmů více, méně, stejně 

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

stolování, procvičujeme samostatné nalévání pití, mazání chleba 

 učíme děti spolupracovat, vzájemně se respektovat, pomáhat si, vyslechnout se 

 děláme pokusy – klíčení hrachu, výsev semen – na světle, ve tmě, s vodou, bez vody – pozorování a 

poznatky z pokusu 

 prohlížíme encyklopedie a knížky o přírodě 

 procvičujeme stříhání a lepení, rozvíjíme fantazii dětí – „První jarní sluníčko“ – vytvoření veselého 

sluníčka z různých proužků barevného papíru, kreslením pastelkami, voskovkami, temperami 

(obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 procvičujeme správnou výslovnost např. básničkou „Jarní“: 

Je to pravda, je to tak, 
než roztaje sněhulák, 
pod sněhem už tiše spinká, 
sněženka i konvalinka. 

 

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

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

 

 



Pracovní list č. 1 

„SLUNÍČKO“ 

DOKRESLI SLUNÍČKU DLOUHÉ I KRÁTKÉ PAPRSKY 

A NEOTÁČEJ PŘI TOM PAPÍR 


