
Milé děti z naší třídy Slunečnic, protože se nemůžeme vidět ve třídě spolu, 
připravily jsme si pro vás a vaše rodiče nebo šikovné starší sourozence vše 
tak, aby se vám po školce nestýskalo.

Těšíme se, až se uvidíme.                 Vaše paní učitelky Lucka, Jana a Dana

Únor

POPELKA

distanční vzdělávání

1. týden: Popelka krmí holoubky

2. týden: Popelka na plese

3. týden: Popelka tančí se střevíčkem

4. týden: Popelka dobrou hospodyní

➢ Starat se o ptáčky v zimě, co vše jim můžeme dát do krmítka

➢ Seznámit se s některými druhy ptactva, jejich způsobem života 

➢ Pohádka O Popelce – čtení, vyprávění, charakteristika postav, jaké mají vlastnosti

➢ Rozlišovat dobro a zlo

➢ Vyrobit si masky na ples nebo karneval 

➢ Pracovat s hudebními nástroji, jejich využití

➢ Společně se podílet na výzdobě interiéru, příprava na karneval

➢ Co dělá Popelka celý den, jaký máme den doma, ve školce (režim dne)

➢ Naučit se pojmenovat jednotlivé druhy povolání



ROZUMOVÁ VÝCHOVA – povídáme si

Čteme si pohádku o Popelce, učíme se vnímat kdo v pohádce všechno vystupuje, jaké má postava 

vlastnosti a charakteristické rysy. 

Poslech pohádky na YouTube: 

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

 

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


Popelka se stará o své holoubky, co vše patří ptáčkům do krmítka, jaké druhy znáš?





Společně se připravujeme na ples, karneval ve školce, interiéru.

Co je to karneval a co je to ples? Jaké nosíme na ples oblečení? Seznámíme se s Masopustem, jaký 

má význam, jaké jsou lidové masopustní masky?



Jaký je rozdíl mezi karnevalem a plesem?



Víš, co znamená slovo Masopust? 

MASOPUST

Je to krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hosti-

ny a maškarní průvody.

Jiné označení pro masopust je karneval – jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a zna-

mená to něco jako „dát sbohem masu“, než začne půst. Slavení masopustu může mít různé podoby, 

jinak ho prožívají lidé na venkově a jinak ve městě. Někdy se udává, že masopustní období trvalo 

již od slavnosti Tří králů do popeleční středy. Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před po-

peleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému obědu. Poté se všichni 

chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo ve znamení tan-

ce, zábavy a veselí.

Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do 

průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá sta-

vení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i 

„něco pro zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s med-

vědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších. Toto veselí všude končilo přesně o 

půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž 

popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst.





 Co dělá Popelka celý den a co vše musela zastat.  Jaké znáš druhy povolání? Víš, kde pracuje 

maminka a tatínek?

POBYT VENKU

➢ Pozorujeme ptáčky, sypeme jim do krmítka

➢ Při procházce si všímáme, jak umí mráz malovat na okna

➢ Trénujeme chůzi po schodech, střídání nohou

➢ Zimní radovánky se sněhem

➢ Pozorování znaků zimy



BÁSNIČKY

Kadeřnice Hasič

Já jsem malá kadeřnice, Hoří! Hoří! Klakson ječí

kdo chce kudrn ještě více? utíkejte do bezpečí.

Učešu Vám vlásky, Klakson troubí famfáru,

ať jsou ze všech krásky. hasič spěchá k požáru.

Švadlenka Prodavačka

Šiju, šiju halenku, Rodičové kupte hračky

pro mámu i Alenku. od veselé prodavačky.

Jehlu mám a nitě k tomu, Já mám hraček plný krám,

šikovná jsem, věřte tomu! nakupujte, dokud mám!

HUDEBNÍ CHVILKA







SMYSLOVÉ HRY

Procvič si svůj jazýček

CO ZMIZELO?

Položte na stůl 30 drobných předmětů a zavolejte oddíl. Dovolte hráčům, aby si vystavené předměty 
minutu prohlíželi. Pak jim řekněte, aby zavřeli oči a přikryli si je dlaněmi. Vezměte jeden předmět a 
uschovejte jej. Na váš pokyn si oddíl začne znovu prohlížet věci na stole. Kdo první ohlásí, který 
předmět zmizel, získá jej jako trofej a schová si jej do kapsy. Potom hráči zavřou oči a vy schováte 
další věc. Jestliže nikdo z oddílu neodhalí, co se ztratilo, řeknete jim, aby zase zavřeli oči, předmět 
vrátíte na stůl a odeberete jiný. Soutěž pokračuje, dokud na stole nezůstane 5 věcí. Potom si hráči 
spočítají své trofeje – kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.



DVANÁCT VTEŘIN   A DOST  

Hráčům předvedeme 12 různých geometrických obrazců (kruh, ovál, mnohoúhelníky atd.) po dobu 
12 vteřin. Potom se všichni hráči snaží nakreslit tyto obrazce zpaměti a co nejpřesněji. Při hodno-
cení srovnáme zadání a výtvory, hráči by si měli všimnout chyb, kterých se dopustili. Hned potom 
tutéž zkoušku opakujeme znovu. Tentokrát už jistě budou mít všichni zakresleno všechno bez chyb. 
Ve zkoušce  pak lze  pokračovat  kreslením obrazců,  které  vymysleli  sami  hráči  a  zároveň  zvy-
šováním počtu obrazců.

GRAFOMOTORIKA

Vybarvi ptáčky podle toho, kam letí.

A procvič si u toho pojmy NAHORU, DOLŮ, VPRAVO, VLEVO



Nauč se poskakovat jako vrabec.



Obrázky si vystřihni a poskládej.



V každém řádku najdi 2 stejné vločky

Pomoz ptáčkovi najít cestu ke krmítku



Kdo zůstává a kdo odlétá do teplých krajin? To se dozvíš, když spolu s ptáčkem poletíš.



Spoj korunu se svým stínem.



Dokresli korunky a korále, obrázky si můžeš vybarvit.



Spoj dvojice povolání a co k němu patří, můžete si o tom poté popovídat.





Vyprávěj příběh o tom, jak začal hořet dům. Můžeš si ho vybarvit, případně vystřihnout a 

potom skládat.  

Povídej, jaké povolání je na obrázku, co vše ke své práci potřebuje.



VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Ptáček v krmítku

Potřebuješ: čtvrtku, tyčky od nanuků nebo proužky hnědého papíru, černou temperu, lepidlo, núžky

Postup: Natři si ruku černou temperou a obtiskni ji na papír, než ti ruka uschne nalep na čtvrtku 

dřívka či pruhy papíru do tvaru budky. Vystřihni ruku a nalep ji do budky jako ptáka. Potom dodělej 

detaily.

 

Bramborové korále

Potřebuješ: brambory, vykrajovátka, čtvrtku, temperové barvy, černou fixu

Postup: Brambory s pomocí dospělého rozkroj, pomocí vykrajovátek si vyrob tiskátka nebo můžete 

tvary vyřezat. Na čtvrtku si fixem nakresli šňůru a na tu pak tiskej barevné korálky pro Popelku.



POHYBOVÁ CHVILKA



Zdroj:

www.pinterest.com

www.youtube.com

http://www.youtube.com/
http://www.pinterest.com/

