
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 27 pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 25. června 2021 
téma: ŠKOLNÍ ROK KONČÍ / Těšíme se na prázdniny, Rádi cestujeme 

 

 hrajeme pohybové hry, dodržujeme jejich pravidla 

 učíme děti hrát míčovou hru „Vybíjená“ 

 napodobujeme pohybem dopravní prostředky, kterými cestujeme na prázdniny 

 protahujeme svalové oblasti, cvičíme relaxační cviky 

 procvičujeme vizuomotoriku – „Dopravní značky“ (viz pracovní list č. 1) 

 zpíváme písničky s jarní a letní tématikou 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – rozhovory s dětmi, kam a čím pojedou na prázdniny, co 

potřebujeme k vodě, na tábor, k babičce, do hor... 

 povídáme si o bezpečnosti při cestování, o dopravních značkách, o pravidlech silničního provozu při 

jízdě na kole, při přecházení silnice 

 zamýšlíme se nad vztahy dopravních prostředků k životnímu prostředí, o procházkách a pěších 

výletech, o cestování do zahraničí, zjišťujeme, kdo je cestovatel, horolezec, turista, táborník... 

 mikroskopujeme a děláme jednoduché pokusy s vodou – co plave a co ne, s vejcem v octě... 

 prohlížíme mapy měst, turistické mapy – co je na nich jak vyznačeno 

 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 

 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 

 řešíme jednoduché labyrinty, hledáme cesty k určenému cíli 

 pokoušíme se nakreslit vlastní mapu 

 učíme děti skládat papírovou loďku a parník (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 vedeme děti k správné výslovnosti s básničkami od Jiřího Žáčka: 

„Říkadlo pro Markétu“ 

Markéto, Markéto, 
jak se těšíš na léto? 
Sluníčko nám pěkně svítí, 
natrhám ti náruč kvítí. 
Natrhám ti jahody 
a pak hopla do vody! 

„Vrátka“ 

Kam se chodí vrátky? 
To ví každý popleta: 
tam a zase zpátky, 
domů nebo do světa. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 

„DOPRAVNÍ ZNAČKY“ 


