
Činnosti na doma 8. 3. – 12. 3. 2021 

Pondělí 8. 3. 2021 

1. Prostorová orientace – Kočička 

- Řekni, jaké zvířátko vidíš na obrázku? 

- Jakou má barvu? 

- Co na obrázku ještě vidíš? 

- Řekni, kde se kočička schovává, sedí,…? (Před košíkem, za košíkem, …) 



2. Píseň na roční období 

- Nauč se 

- Zazpívej si s rodinou tuto krásnou píseň 

- Zahrajte si na karaoke 

- Zatančete si 

- https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc 

 

Jaro, léto, podzim, zima 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc


 

3. Pokusy 

  

Sůl rozpouští led 

„Je možné, abychom zvedli kostku ledu, aniž bychom se jí dotkli rukou?” 

Materiál: 

- nádobka s vodou, plastová miska, kostka ledu, sůl ve slánce, provázek 

Postup: 

- kostku ledu si dáme do misky, provázek si namočíme a zhruba jeho střed položíme 

na kostku ledu, rovnoměrně posolíme po celé délce, počkáme asi 10 sekund a 

zkusíme kostku ledu pomocí provázku zvednout. 

Vysvětlení: 

Když led posypeme solí, poklesne jeho 

teplota tání pod 0 °C a taje ochotněji. Led v okolí 

provázku tedy rozmrzne. Studený led však brzy 

způsobí, že voda vzniklá táním znovu zmrzne a 

provázek přitom zamrzne do ledu. To je také důvod, 

proč je v zimě k roztání ledu na vozovkách nutné 

velké množství soli. 

 



 

Kytka, která (ne)rozkvete na vodě 

Potřebujeme: 
- nádobu, vodu, pastelky (fixy nedoporučuji, protože se to na vodě bude rozpouštět), papír, 

nůžky 

Postup: 

Kytky děláme velké. Na papír nakreslíme kytku, jako třeba sedmikrásku, ale jen 

hlavičku. Neděláme tulipány a jiné tvary, protože by to nebylo ono. Kytku vybarvíme. Poté 

přehneme okvětní lístky do středu květiny. Do nádoby nalijeme vodu, květinu pustíme do vody. 

Jen ji tam jako vyhoďte. A sledujte, jak se (ne)otevírá... 

Kytka se ve vodě nasákne, tím se (ne)otevírá. 

Asi se ptáte, proč píšu, že se kytka (ne)otvírá. Je to z toho důvodu, abyste byli 

překvapení, jak pokus dopadne.



 

Úterý 9. 3. 2021 

1. Zrakové vnímání, pořadí 

- Řekni, co vidíš v jednotlivých řadách za obrázky. (Pořadí) Hezky nahlas říkej: „V 

první řadě vidím berušku. V druhé řadě vidím sněženku.“ 

- Co je první a co poslední? 

- Podívej se na obrázek a vyškrtni ten, který do řady nepatří. 

- Obrázek si vybarvi podle skutečnosti. (Beruška červená křídla, …) 



 

 

2. Zacvič si se zvířátky 

Slon 

Z ruky si vytvoř chobot a dupej jako slon. 

Kuřátko 

Schouli se do vajíčka a zkus napodobit líhnoucí se kuřátko. 

Zajíček 

Udělej si z prstů uši a skákej, jako zajíček v podřepu. 

Klokan 

Zkus snožmo doskočit, co nejdál dokážeš. 

Žába 

Zkus skákat jako žabák. 

Žížala 

Plaz se po zemi, jako žížala. 

Pejsek 

Polož ruce a nohy na zem a choď se zadečkem nahoře, jako pejsek. Nikoliv po kolenou! 

Krab 

Posaď se na zadeček a zapři se o ruce a nohy. Choď pozadu, jako krab. 



 

 

3. Grafomotorický list  

- Obtáhni co nejpřesněji šedé čáry, které vedou od zvířátek. 

- Pokud chceš, vybarvi si obrázky



 

Středa 10. 3. 2021 

1. Barvičky v básničce 

- Čti s rodiči básničku a pojmenuj, co vidíš na obrázku 

- Jakou barvu má věc na obrázku 

- Pokud chceš, nauč se básničku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jahůdka  je červená, travička 

zas zelená, modré máme nebíčko, 

 

žluté svítí sluníčko .  

Oranžová mandarinka   , fialová je 

květinka , černý jak noc mraveneček    

,  je pár holubiček . Prasátko 

 je růžové a hnědí třeba méďové 

. 

 



 

2. Co má jakou barvičku? 

Činnost související s prvním cvičením. 

- Co je tady v pokoji nebo venku v přírodě ještě červené, zelené, modré,…. 

- Dones mi něco červené, zelené, …. 

- Popřípadě pastelky a jmenuj barvičku, kterou ti dám do ruky. 



 

3.Omalovánka podle číslic a barviček 

- Vybarvi omalovánku podle toho, jakou má číslíčko barvu. 

 



 

Čtvrtek 11. 3. 2021 

1. Počasí a stíny 

- Podívej se na barevné obrázky, co na nich vidíš? 

- Vystřihni si obrázky barevné i černobílé  

- Zamíchej všechny obrázky dohromady a roztřiď, který barevný obrázek patří ke 

kterému stínu? 

- Zahraj si na rosničku „Počasí“: „Jaké bude dnes počasí?“ Pojmenuj, jaké je to 

počasí. 



 

2. Procházka v přírodě 

- Jdi na procházku a splň úkoly 

DOTKNI SE 

- Kůry stromu 

- Trávy 

- Kamene 

- Kočičí nebo psí srsti 

- Hlíny (promni si ji v ruce) 

POSLOUCHEJ 

- Zpěv ptáků 

- Šumění stromů 

- Tekoucí vodu 

- Vítr ve vlasech (pociť) 

3. Vyrob si kočičí náramek 

- Vytiskni si šablonu  

- Vybarvi si kočičky 

- Vystřihni a nalep na tvrdý papír. Opět vystřihni. 

- Teď už zbývá jen dát na ruku!  



 



 

Pátek 12. 3. 2021 

1. Části dne 

- Jaké znáš části dne? (ráno, odpoledne, večer) 

- Co v jednotlivé části dne děláš? 

- Napiš číslicí, jak jdou jednotlivé části dne (obrázky) za sebou. 

- Vybarvi si obrázek 

 

 



 

2. Zacvič si s ABECEDOU 

- Na kolik slabik je tvé jméno? Vytleskej. (Milan = Mi-lan) 

- Na jakou hlásku tvé jméno začíná a končí? (Milan = M x N) 

- Z jakých hlásek je tvořeno tvé jméno? (Milan = M – I – L - A- N) 

- Podle hlásek ve tvém jméně si zacvič s abecedou. 

- Cviky prováděj s počtem, číslicí 10. Př.: Couvej 20 kroků a potom doskákej zpět x 

Couvej 10 kroků a potom doskákej zpět. 

 

 



 

3. Origami - Vyrob si červený a žlutý tulipán 

Potřeby: 

- Barevný papír (zelený, žlutý, červený), nůžky, lepidlo, špejli 

Postup: Z barevných papírů si vystřihni čtverce a postupuj podle návodu.  

Hotový tulipán přilep na špejli a zapíchni do květináče s hlínou, do které zaseješ 

travičku. Potom už jen zalévej a těš se na tulipán v trávě! 

Květináč a setí trávy není potřeba! 

 

 


