
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 16 pro týden od 15. do 19. března 2021 

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Jarní květiny 

 

 procvičujeme obratnost při cvičení např. s obručí, drátěnkou, míčem 

 upevňujeme správné provedení kotoulu vpřed 

 učíme děti přeskok přes gumu, švihadlo 

 rozvíjíme radost z pohybu u dětí při hrách venku – např. „Honzo, vstávej!“, „Cukr, káva...“ 

 při procházce pozorujeme krásy přírody – rozmanitost barev, tvary květů, velikost stromů... 

 procvičujeme smyslové vnímání čichem a chutí – ochutnávky se zavřenýma očima, čichem zjistit, co 

je na talíři... 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – charakteristické znaky jarního období, pojmenování jarních 

květin a jejich popis (tulipán, narciska, bledule, fialka, pampeliška) 

 procvičujeme grafomotoriku – „Jaro na zahrádce“ (viz pracovní list č. 1) 

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

zahrádka – výsev řeřichy, bazalky, pažitky 

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

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků, samostatnost při osobní hygieně a používání WC 

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

stolování, pomoc při přípravě jídla, pečení bábovky... 

 učíme děti spolupracovat, respektovat daná pravidla – hrajeme společenské hry „Pexeso“, 

„Domino“, „Člověče, nezlob se“ a další dle výběru dětí 

 hledáme kolem sebe věci, které mají tvar kruhu, čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

 prohlížíme encyklopedie a knížky o přírodě 

 procvičujeme tvoření zdrobnělin – např. malá kytka je kytička, malá lopata je lopatička... 

 procvičujeme práci prstů a ruky při konstruktivní činnosti – hra se stavebnicí 

 modelujeme – „placka“ z modelíny + vyrývání obrázku špejlí (sluníčko, tulipán, pampeliška...) 

 procvičujeme mačkání malých kousků papíru a vytvoříme např.„větvičku kočiček“ – nakreslíme 

hnědou pastelkou na barevný papír proutek a na něj nalepíme malé kuličky z mačkaného papíru 

(obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 zpíváme písničky s jarní tématikou – např. „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“ 

 procvičujeme správnou výslovnost např. básničkou „Pastelky“ od Jiřího Žáčka: 

Ten, kdo nerad chytá lelky, 
ať si skočí pro pastelky. 
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 
všude bude samý květ. 

 

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

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následujících dvou stranách.) 
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„JARO NA ZAHRÁDCE“ 
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