
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 18 pro týden od 6. do 9. dubna 2021 

téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA / Vítáme vás, ptáčkové 

 

 protahujeme jednotlivé svalové oblasti – cvičíme jako čáp, vrabec, líhnutí ptáčátka... 

 upevňujeme správné zvládnutí výskoků a seskoků z vyšší roviny 

 učíme děti skákat „panáka“ 

 učíme děti výskok s rozběhem 

 procvičujeme pohotovost a postřeh dětí při vybíhání z kruhu – hry „Kočka a myš“, „Na peška“ apod. 

 při procházce pozorujeme přírodu, nasloucháme ptačímu zpěvu a pozorujeme, jak ptáci hnízdí 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – popis ptačího těla, poznávání některých ptáčků na obrázku – 

čáp, vlaštovka, vrabec, sýkorka, kos 

 povídáme si o ptačím hnízdě, vajíčkách, potravě… 

 procvičujeme grafomotoriku – „Čapí hnízdo a čáp“ (viz pracovní list č. 1) 

 procvičujeme vizuomotoriku – „Spojování teček“ (viz pracovní list č. 2) 

 povídáme si o užitečnosti ptáčků 

 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 

 při stolních a pohybových hrách hrajeme podle pravidel, učíme se smířit s prohrou i výhrou 

 prohlížíme encyklopedie a knížky 

 zkoušíme vymyslet příběh (pohádku) na dané téma (jednotlivě i ve skupince) 

 učíme děti chápat vztahy mezi jednotlivými postavami v pohádce, čteme s porozuměním 

 procvičujeme dorozumívací schopnosti dětí i beze slov, např. hrou „Na nemluvu“ 

 procvičujeme sluch – „Ptáčku, zapípej!“ – hra pro celou rodinu – jeden má zavázané oči a hádá, kdo 

zapípal (můžeme i měnit hlas…) 

 Vytváříme „Ptačí hnízdo“ (obrázky a výrobky pak rádi vystavíme ve školce) 

- na čtvrtku lepíme různé kousky látky a vlny a tím vytvoříme hnízdečko, do kterého nakreslíme nebo 

nalepíme předem nakresleného a obstřihnutého ptáčka 

- na zemi poskládáme z klacíků, dřívek, kostek, hadříků apod. hnízdo, do kterého dáme předem 

nakresleného a obstřihnutého ptáčka (toto hnízdečko můžete vyfotit) 

 zpíváme písničky podle přání dětí 

 procvičujeme správnou výslovnost např. básničkou od Fr. Hrubína „Ručičky, tleskejte“ (část): 

Hrajeme a zpíváme, 
ručičkama tleskáme: 
takhle malý ptáček lítá, 
ptáček lítá, mušky chytá, 
paci, paci, paci, paci, 
s muškou do hnízda se vrací. 

 

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

(Pracovní listy číslo 1 a 2 k tomuto souboru námětů naleznete na následujících dvou stranách.) 



Pracovní list č. 1 

„ČAPÍ HNÍZDO A ČÁP“ 



Pracovní list č. 2 

„SPOJOVÁNÍ TEČEK“ 


