
Téma týdne: DEN ZEMĚ 

Pondělí 20. 4. 2020 

1. Činnost – Řekni si básničku! 

Příroda 

V přírodě je přeci prima, 

když je hezky a ne zima. 

Poznáváme tenhle svět, 

učíme se všemu rozumět. 

Pozorujeme spousty krás, 

co je všude kolem nás. 

Přírodu chráníme i pro jiné, 

co tu budou, až my ne. 

2. Činnost – „Předměty na podnose“ 

Pomůcky: klacík, plastová lahev, šiška, sklenička, list ze stromu, plechovka, kámen 

(přírodniny a předměty, které do lesa nepatří), utěrka nebo deka 

Postup: Dětem na několik vteřin ukážeme všechny předměty. Jeho úkolem je si jich 

zapamatovat co nejvíce. Poté předměty zakryjeme utěrkou či dekou. Dítě hádá, co 

bylo na podnose za předměty.  

3. Činnost – obměna hry „Předměty na podnose“ = „Poznáš, co nepatří do přírody?“ 

Postup: Roztřiď předměty na ty, co patří do přírody a které ne! Zdůvodni, proč si 

tak roztřídil. Proč dané předměty nepatří do lesa? 

4. Činnost – „Odebírání a opětovné přidávání předmětů“ (Navození na předchozí 

činnosti) 

Postup: Odebereme vždy jeden předmět a dítě hádá, který mezi všemi chybí. 

Následně činnost obměňujeme tím, že předměty opět přidáváme. 

NEZAPOMÍNÁME DĚTI CHVÁLIT ZA JEJICH SNAHU!!!   



Úterý 21. 4. 

1. Činnost – „Hádanka“ 

Smrček, dub a borovice, 

roste nás však mnohem více. 

Lístek, šiška, jehličí, 

ne, ve mně se nekřičí. 

Hříbek, houba, kapradí, 

kdo to neví, nevadí. (LES) 

2. Činnost – „Geometrické tvary z lesa“ 

= Nauč se geometrické tvary pomocí básně! 



 
 

 

Kola, kolečka, též kruhy, to jsou stromu letokruhy. 

Jeden kroužek je vždy rokem, tak nám dřevo roste 

skokem. 
 
  

Trojúhelník má vždy špičku, stejně jako vršek 

smrčku. 

 

 

 

Tvar oválu zdobí šišky, co padají na zem z 

výšky. 
 
 

 

 

 

A čtvereček hranol dřeva, na stavby, tam je ho 

třeba. 

 

Obdélník je okem plotu, v lese má velkou 

hodnotu. Před zvěří stromečky chrání, poškození 

je tak brání. 
  

 



3. Činnost – Vystřihni si tvary a vytvoř si obrázek 

Pomůcky: nůžky, lepidlo, vytisknutý list, kam se tvary vlepují, na vybarvení 

(pastelky, vodové barvy, voskovky nebo fixy) 

 



Postup: Vystřihni si geometrické tvary a následně vlep do obrázku. Bílé tvary si 

poté vybarvi podle vzoru v obrázku.



 



Středa 22. 4. 

1. Činnost – „Já do lesa nepojedu“ – Zazpívej si!  

Webová adresa: https://www.youtube.com/watch?v=M0RB7a-ZLBM 

Noty:  

 

  

2. Činnost  - „Seznam se s listnatými, jehličnatými stromy a jejich plody“ 

Názvy stromů: Smrk, Borovice, Javor, Kaštan (Jírovec), Modřín, Dub, Lípa, Bříza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0RB7a-ZLBM


 

3. Činnost – „Otázky a odpovědi“ 

Co je les?; Proč je pro náš život důležitý?; Co můžeme v lese vidět?; Kdo v lese žije? 

Jak bychom se měli v lese chovat?; atd…



Čtvrtek 23. 4.  

1. Činnost – Seznam se s kontejnery na odpad 

 

2. Činnost – „Bludiště + omalovánka“ 

Postup: Spoj popelnici se správným odpadem tou pastelkou, která přísluší dané 

popelnici. Odpad si na závěr vybarvi barvičkou, jak vypadá ve skutečnosti. 

 

 



 

 



Pátek 24. 4.  

1. Činnost – „Hadí spirála“ 

Pomůcky: vodové nebo temperové barvy, kelímek na vodu, štětce, fixa na 

zvýraznění (obtažení skvrn a očí), nůžky, provázek (nit) 

Postup: Vybarvi si hadí spirálu, po zaschnutí obtáhni fixem oko, pusu, skvrny a 

spirálu, aby se ti lépe stříhala. (Lze pracovat i s barevnými papíry. Udělat skvrny 

z barevného papíru) Vystřihni kolem spirály a na závěr upevni na ocas hada 

provázek a had se bude při zavěšení krásně vlnit.  

2. Činnost – „Vycházka“ 

Vyjdi si na procházku do lesa, přírody. Všímej si okolního prostředí, rostlin, stromů 

a keřů. Zaposlouchej se do zpěvu ptáčků a užívej si, jak si s Tvými vlasy pohrává 

větřík. 

Buď ohleduplný k přírodě, vezmi s sebou pytel na odpadky a gumové rukavice. 

Pokud uvidíš cestou něco, co do přírody nepatří, seber to a vhoď do pytle na 

odpadky.  

Procházka Tě bude více bavit a budeš mít dobrý pocit, že si mohl přírodě pomoci!



 


