
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 24 pro týden od 24. do 28. května 2021 
téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE / Voda – dárkyně života 

 

 procvičujeme běh s vysokým startem na krátkou vzdálenost – závodíme 

 procvičujeme přeskok přes lano v pohybu 

 dechová a sluchová cvičení – foukání brčkem do skleničky s vodou, poslech bublání, kapání, lití vody 

 opakujeme tanečky a akrobatické dovednosti – svíčka, loďka, kolébka 

 při procházce pozorujeme flóru a faunu kolem vody – potok Botič 

 zpíváme písničky a doprovázíme je rytmickými nástroji – chrastidla, ozvučná dřívka, bubínky 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – povídání o vodě, význam vody pro člověka, zvířata a rostliny 

 učíme se vývoj žáby (vajíčka, pulec, žába), co znamená, že je žába obojživelník 

 povídáme si o koloběhu vody v přírodě, co je pára, led, pitná voda, kde je slaná voda... 

 rozlišujeme vodní zdroje – studánka, pramen, potok, řeka, moře 

 procvičujeme grafomotoriku – „Vlnky“ (viz pracovní list č. 1) 

 učíme se hodnotit svoje chování a chování druhých 

 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 

 učíme se vázat kličky 

 probouzíme v dětech zájem o knihy, obrázkové encyklopedie, hledáme v nich informace 

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

stolování, pomoc při přípravě jídla, pomoc při úklidu hraček, pomoc při prostírání stolu 

 zkoušíme poznat hlásku na konci slova 

 posloucháme – B. Smetana: „Vltava“ 

 malujeme a vytváříme „Vodní svět“ – čtvrtku natřít modrou vodovou barvou a po uschnutí na ni 

nalepit vystřižené rybky a vodní rostlinky, dokreslit vodního šneka nebo mořskou hvězdici – rozvíjíme 

dětskou představivost (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 procvičujeme správnou výslovnost rozpočítadlem: 

Roste kvítí u potoka, 
říkají mu petrklíč, 
na koho to slovo padne, 
ten musí jít z kola pryč. 
 
Plave mýdlo po Vltavě, 
jakou barvu asi má? 
Červenou  –  č-e-r-v-e-n-o-u 

 

Přejeme vám hodně radosti, 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 

„VLNKY“ 


