
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 5 pro týden od 30. listopadu do 4. prosince2020 

téma: NASTÁVÁ ČAS VÁNOČNÍ / Přijde k nám Mikuláš 

 

 protahování jednotlivých svalových skupin – napodobování předvedeného cviku 

 cvičíme s míči (overbally) 

 procvičujeme cvik „svíčka“ 

 pantomimicky předvádíme čerta, anděla a Mikuláše – rozvoj pohybové fantazie 

 procvičování grafomotoriky – „Čertík“ (viz pracovní list č. 1) 

 učíme děti vyjádřit své myšlenky, pocity a citové prožitky – povídání o mikulášské nadílce, jak vypadá 

čert apod. 

 hra se slovy – objevujeme a sluchově rozlišujeme slabiky 

 povídáme si s dětmi o adventu, čteme příběh o Mikulášovi 

 stále procvičujeme držení příboru a správné sezení na židli u stolu 

 působíme na estetické cítění dětí – přípravy na Mikuláše, výroba čertíků, vánoční výzdoba... 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, nasazování rukavic, obouvání 

 povídáme si s dětmi např. o tom, jaký může být čert, anděl a Mikuláš – popis vzhledu a charakteru 

 podporujeme u dětí přirozený pohyb a radost z pohybu 

 při procházkách pozorujeme okolí – vnímáme změny v počasí a v přírodě 

 upevňujeme správné držení nůžek a manipulaci s nimi při vytváření jednoduché dekorace – obrázek 

Mikuláše, postava čerta atd. Obrázky a výtvory dětí pak rádi vystavíme ve školce. 

 procvičujeme správnou výslovnost, např. básničkou „Čertík a děti“: 

Bu, bu, bu a hudry, hudry, 
pro zlobivé nosím uhlí. 
Velký pytel na ně mám, 
zlobivé já do něj dám. 
 
My se čerta nebojíme, 
od maminky dobře víme, 
že když hezky posloucháme, 
z Mikuláše radost máme. 

 

Přejeme vám krásný advent a hodně radosti, zábavy i společných zážitků při plnění všech úkolů. 

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

 

 



Pracovní list č. 1 

Černou voskovkou podle vzoru nakresli hlavu čerta a podle své fantazie dodělej 

detaily (oči, nos, pusu, rohy…). 


