
Týdenní plán 12. 4. – 16. 4. 2021 

Pondělí 12. 4. 2021 – Dinosauří den 
1. Dinosauří kraj 

a) Poznáš podle obrázku, o jakém 

tématu bude dnešní den? (Výborně o 

dinosaurech) A co je dnes za den 

v týdnu? (Správně, dnes je pondělí) 

 

Věděl si, že dinosauři žili několik let před 

námi? Byli o hodně vyšší a větší, než my a 

jiná zvířata. Představ si, že ještě větší a 

vyšší, jak slon a žirafa! To byli obři viď?  

 

b) Pojď si vyrobit Dinosauří kraj  

Pomůcky: nůžky, lepidlo, čtvrtka formát A4 (pokud bude větší, tím lépe), 

pastelové barvy nebo voskové pastelky (voskovky). 

Postup: 

Vezmi si čtvrtku a pomocí pastelů namaluj barevné pozadí, pokud nemáš pastel, 

tak voskovými pastelkami. Jaké a jak barevné bude pozadí, záleží jen na Tobě. 

  



Nyní si vystřihni jednotlivé dinosaury a ty si na pomalovaný papír nalep. 

Nezapomeň, že dinosauři, kteří nelétají, stojí pevně nohama na zemi a létající jsou 

ve vzduchu v oblacích. 



2. Pexeso 

a) Na jakou stranu utíkají dinosauři?  

Vystřihni si kartičky a zahraj si se sourozencem nebo rodiči mini pexeso.  



b) Pokud máš zájem a chtěl by ses vyznat v dinosaurech, nauč se nějaká jejich 

jména.  



3. Pracovní listy s dinosaury 

a) Pomoz dinosaurům najít jejich vejce 

- Obrázky si můžeš vybarvit. 

 

 

 

 



b) Vystřihni nůžkami cestičky nahoru k dinosaurům. Stříhej podle vyznačeného 

čárkování. 

 

 

 

 



Úterý 13. 4. 2021 – Den s Tlapkovou patrolou 
1. Barvičky 

Jakou barvu tlapky má jaký pes? Vyjmenuj jména psů a 

řekni, jakou barvu tlapky má? 

  



2. Omalovánky 

- Vyber si omalovánku a vybarvi ji podle toho, jaké mají psi a postavy skutečnou 

barvu v pohádce. 





 

V Tlapkové patrole jsou všichni kamarádi. Máš také nějaké kamarády? Řekni svým 

rodičům něco o nich.  

- Jak se jmenují? Proč se s nimi kamarádíš? Jak vypadají? Jakou mají povahu? 

(Jsou hodní x zlobiví, šikovní x nešikovní) 



3. Pracovní list  

- Zvládneš obtáhnout různé cesty, kterými se vydala Tlapková patrola? Nikam 

nespěchej, dej si záležet. 



4. Nakresli do bílého pole svého nejoblíbenějšího psa z Tlapkové patroly. 



Pokud máš zájem, nauč se znělku Tlapkové patroly. Zatanči si na ni. 

 

Youtube adresa: https://www.youtube.com/watch?v=Ci7K9rkD3e8 

Text písně: 

Tlapková patrola,správný směr vždy mají. 

 V Adventure Bay (Ekvenčr být) může nastat problém zlý. 

 Ryder (Rajdr) a tlapkovíý tým všechno 

zachrání. 

Mašr(Marshal).Rabr(Rubble),Čejs(Chase), 

Roki(Rocky),Zuma,Skaj (Skye) jo. 

Přijiždí. 
Tlapková patrola,správní směr vždy mají 

Tlapková patrola 

,řešení vždy znají. 

 Uš žádný plač,a už žádný vztek. 

Patrola má na všech lék. 

Tlapková patrola 

la la la tlapková patrola 

la la la lá. 

Tlapková patrola. 



Středa 14. 4. 2021 – Jarní den ve zdravém těle (den s pohybem) 
1. Pracovní list – Pyramidy  

Podívej se na první pyramidy v řadě a uhodni, které pyramidy při pohledu shora 

jsou stejné (patří k té první)? Vyjmenuj barvy prvních pyramid odzdola nahoru. 



2. Jógové protažení 

- Rozstříhej kartičky 

- Prohlédni si je 

- Požádej rodiče, ať Ti předvedou správné provedení cviku 

- Zopakuj 

- Nyní můžeš podle kartiček cvičit sám/a 



Hezky si se protáhl/a, nyní si můžeš zatancovat s KÁJOU. 

Youtube adresa: https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0 

https://www.youtube.com/watch?v=z0HkLsXjbiw 

https://www.youtube.com/watch?v=kpj6PXhQXaI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0
https://www.youtube.com/watch?v=z0HkLsXjbiw
https://www.youtube.com/watch?v=kpj6PXhQXaI


3. Pracovní list - Rým 

- Najdi správný rým k obrázku (Stůl x hůl, …) 

- Vyslov největší obrázek a následně ty malé. Které slovo se rýmu se slovem 

z největšího obrázku? 



4. Báseň + báseň s pohybem 

- Požádej rodiče, ať Ti přečtou báseň.  

- Nauč se básničky   

- Předváděj pohyby k druhé básni podle maminky/tatínka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 15. 4. 2021 – Den s kamarády 
1. Zazpívej si písničku a zatancuj s Míšou Růžičkovou 

Všichni z Vás mají nějakého kamaráda, tak si pojďme na ně vzpomenout v této 

nelehké době. Pokud ho máte u sebe, zazpívejte a zatancujte si s ním. 

- Kdo z rodičů umí, přehraje na hudebním nástroji. 

- Kdo ne, nevadí, máme tu píseň a tanec s Míšou Růžičkovou  

Youtube adresa: https://www.youtube.com/watch?v=WWaMqCFcLgw 

 

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


2. Obrázek nejlepšího kamaráda 

- Vezmi si papír formátu A4 a nakresli svého nejlepšího kamaráda. 

- Kamaráda slovně popiš 

 

3. Pracovní list – Emoce, rody (mužský x ženský) 

- Dokresli kamarádům obličej 

- Jak se mohou kamarádi cítit? 

- Jaké znáš emoce? Nezapomínej na odpověď celou větou. A říkej podle toho, 

zda mluvíš o holce nebo klukovi. (Kluk na obrázku je smutný. Holka na obrázku 

se stydí. Kluk na obrázku pláče.) 

 



4. Pohádka – pozornost, porozumění textu 

Požádej rodiče, ať Ti přečtou pohádku „Krtek se představuje“. Převyprávěj 

rodičům, o čem byla pohádka. Co se v ní odehrálo? Mluv vždy celou větou. 



Pomoz krtečkovi najít cestu ven z jeho domečku. 



Krteček má spoustu kamarádů, jedním z nich je i šnek. Dokreslíš mu šnečí ulitu? 

- Čistý obrázek vybarvi podle barveného vzoru. 

 



Uměl bys vyjmenovat Krtečkovy kamarády? 

- Podívej se na obrázek a pojmenuj zvířátka 

- Na jakou hlásku začínají? 

- Vytleskej počet slabik každého zvířátka 

 

 

 



Pátek 16. 4. 2021 – Jazykové chvilky a dechová cvičení 
1. Dechová cvičení 

- Vyberte si pouze některá dechová cvičení 

Cvičení nádechu 

·         správný prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen 

(voníme ke květince, parfému) 

·         střídání nádechu ústy a nosem (bylinkový polštářek...), 

Cvičení výdechu 

·         prodlužujeme výdechovou fázi, zpomalujeme výdech (foukání na kožešinku, 

do vlasů, na zrcadlo – dítě si uvědomí dech tím, že ho vidí, cítí) 

·         bublifuk (prodloužené dýchání při vytváření různě velikých bublin) 

·         pěna do koupele ( vytváření pěny brčkem, foukání do ní, sfoukávání z dlaně... 

·         brčka (správný nádech bez zvedání ramen a dlouhý výdech do vody) 

·         papír (proužky, jemný papír, ubrousek) 

·         flétničky, píšťalky, frkačky a jiné dechové nástroje 

·         větrníky 

·         nafukovací balónky 

Usměrňování výdechového proudu vzduchu 

·         stolní fotbal – foukání do kuličky papíru nebo polystyrenu, nejlépe ve dvojici 

u stolu 

·         foukání ,,autíčka“ do garáže z kostek 

·         sfouknutí zapálené svíčky 

·         peříčka, papírová kulička (odfouknutí z dlaně, zavěšená peříčka) 

·         foukání do dlaní (zahřívání) 

·         výdech - proudem zaháníme plastové loďky, hračky ve vodě 

·         rozfoukávání barevné skvrny brčkem po papíře – strašidlo 

·         frkačky 

Cvičení dechové výdrže 

·         přenášení malých obrázků brčkem z místa na místo 

·         zadržení dechu na krátkou chvíli – potápěč 

Cvičení hospodaření s dechem 

·         vyslovování slabik a slov na jedno vydechnutí 



 

·         foukání brčkem do vody 

·         ,,lechtání“ plamínku svíčky 

·         fajfka s polystyrenovým míčkem 

Dechová cvičení přispívají nejen ke správnému dýchání, ale také k upevňování 

správného držení těla a rozvoji hrudního koše. Je nutné zdůraznit důležitost 

provádění dechových cvičení po odstranění nosní mandle. 

 



 

2. Rozpočítadla 

- Řekni si s rodiči některá rozpočítadla 



3. Jazykolamy 

- Pojďte se trošku pobavit.  

- Jak Vám to jde?  



4. Tvoření – Tulipánová zahrádka 

Vyrobte si s pomocí toaletní ruličky květy tulipánů. 

Pomůcky: Čtvrtka formát A4, temperové barvy, nůžky, toaletní rulička, pastelové 

barvy (pokud nemáte, postačí pastelky), mističky na temperové barvy 

 

Postup: 

Toaletní ruličku stlačíme tak, aby z ní vznikl obdélníček. Z ní ustřihneme tři proužky 

(slzičky). Do mističek si vymáčkneme libovolné barvy temperových barev. Do nich 

namáčíme slzičky a tiskneme na čtvrtku (viz. obrázek). 

Po zaschnutí květů dokreslíme pastelem (pastelkami) stonek tulipánů a vybarvíme 

květy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvoření ze šišek 

- Tvoření pro maminky s dětmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


