
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 25 pro týden od 31. května do 4. června 2021 
téma: ŠKOLNÍ ROK KONČÍ / Svátek dětí 

 

 „rej masek“ – disco-tance (radost z pohybu) 

 plníme „pohádkové úkoly“, např. sběr korálků z náhrdelníku princezny Zlatovlásky, čarodějnický 

slalom, hod na šaška, tanec princezen, rytířské klání... 

 hrajeme na sochy a na rybáře s dodržováním předem daných pravidel 

 procvičujeme chůzi – pomalou, rychlou, po špičkách, se zpomalením a se zrychlením, pozpátku... 

 při hrách venku hrajeme kopanou, stavíme z písku, zdoláváme překážky, jezdíme na skluzavce... 

 zpíváme písničky na přání dětí 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – povídáme si o dětech z celého světa, o rovnosti lidí, o 

dětských hrách a hračkách, o pomoci druhým, o tom, jak jsme byli miminka... 

 zkoušíme mluvit jiným jazykem – zkušenosti a znalosti dětí 

 prohlížíme atlas světa 

 opakujeme jméno a příjmení, adresu 

 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 

 slavíme Den dětí 

 učíme se chápat jednání postav v literárních textech 

 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 

 čteme veršované pohádky od Františka Hrubína – hledáme v nich vtip a ponaučení 

 řadíme postavy podle velikosti – nejmenší, největší, stejné výšky 

 vyhledáváme v místnosti, co má tvar kruhu, čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

 základní obrazce rozpoznáváme a počítáme i na papíře – „Tvary“ (viz pracovní list č. 1) 

 kreslíme pohádkovou postavu dle výběru dětí – využití celé plochy papíru (obrázky a výrobky rádi 

vystavíme ve školce) 

 procvičujeme správnou výslovnost jazykolamy: 

Šel pštros s pštrosicí a třemi pštrosáčaty. 
Jůlie olejuje koleje. 
Malá myška, velká miska. 
Strč prst skrz krk. 
Čtyři svišti na cvičišti piští. 

 

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

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



Pracovní list č. 1 

„TVARY“ 


