
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 30 pro týden od 24. do 28. ledna 2022 
téma: ZIMA / Zvířátka v zimě 

 

 podporujeme u dětí radost z pohybu 

 procvičujeme hod do dálky, hod na cíl, chytání míče nebo papírové koule 

 zařazujeme do cvičení koordinaci těla při hře „Na zvířátka“ – pohybem, chůzí a skoky napodobujeme 

např. srnce, zajíce, ptáčka atd. 

 procvičujeme grafomotoriku – vertikální, horizontální a šikmou čáru a tečky – „Ptačí krmítka“ (viz 

pracovní list č. 1) 

 zpíváme písničky, např. „Huboval vrabčák na zimu“ 

 poznáváme na obrázcích volně žijící zvířata 

 zjišťujeme, jak zvířata žijí v zimě, zda spí zimním spánkem, co v zimě jí apod. 

 hledáme odpověď na otázky „Proč někteří ptáci odlétli do teplých krajin a jiní zůstali?“, „Jak se 

staráme o ptáčky v zimě a proč?“ 

 popisujeme jednotlivé části jejich těl 

 hrajeme hru „Lesní hostina“, kterou najdete na „Déčku“ České televize 

 procvičujeme prsty – mačkáme papír do koule 

 z papírových koulí nalepených na papír vyrobíme dokreslením detailů (oko, zobák, nohy, ocásek) 

obrázek ptáčka 

 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 úklidu hraček 

 při procházce pozorujeme ptáčky na krmítku, posloucháme jejich hlasy, pozorujeme stopy ve 

sněhu… 

 dechová cvičení – foukáme různou intenzitou do papírového kapesníku, který držíme mezi prsty 

nebo ho máme položený na dlani 

 procvičujeme mimiku obličeje a hybnost jazyka – děláme různé obličeje (smutný, veselý, naštvaný, 

ubrečený), vyplazujeme rychle a pomalu jazyk, jazykem hladíme zuby… 

 procvičujeme hlásky D, T, N – např. startujeme auto „dddddd“ nebo „tttttt“, auto troubí „tú, tú, tú“, 

střídáme při vyslovení dlouhé samohlásky „Ó–É“ a „Ú–Í“, dlouze zívneme „ÁÁÁ“ apod. 

 vedeme děti k správné výslovnosti např. básničkou „Sněží“: 

Sněží 

Sněží, sněží, mráz kolem běží. 
Zima je kočičce, srst se jí ježí. 
Fouká, fouká, bílá je louka. 
Zima je pejskovi, ke kamnům kouká. 

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

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



Pracovní list č. 1 

„PTAČÍ KRMÍTKA“ 

 


