
Milé děti z naší třídy PAMPELIŠKY, protože se nemůžeme vidět ve 

třídě spolu, připravili 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 Péťa a 

Kačka 

 

ÚNOR 

POPELKA 

 

Distanční vzdělávání 

 

      1 týden: Popelka krmí holoubky  

1 týden: Popelka na plese 

2 týden: Popelka tančí 

3 týden: Popelka dobrou hospodyní 

 

 Připomenout si pohádku O Popelce a jiných princeznách. 

 Naučit se vyprávět pohádku O Popelce s motivačními obrázky. 

 Vlastní dramatizace pohádky s princeznou – rozvoj motoriky, fantazie, řeči a paměti. 

 Rozlišit dobro a zlo, uvést příklady. 

 Uvědomovat si vztahy mezi lidmi, radovat se. 

 Posilovat pocit sounáležitosti se skupinou dětí. 

 Naučit se delší básničky a snaha o přednes. 

 Vést děti k navazování kontaktů a prosociálního chování, prevenci socio patologických 

jevů. 

 Posilovat radost z poznávání a společného prožívání. 

 Upevnit sebeobsluhu, zaměřit se na samostatnost. 

 Záměrné prodloužení pozornosti a dokončení úkolu. 

 Uvolňovací a různé grafomotorické cviky. 

 Procvičovat komunikační dovednosti, orofaciální motoriku, artikulační a dechová cvičení 

– napodobování zvířátek. 



 Procvičit analyticko syntetické činnosti se slovem, vytleskávat názvy pohádkových 

bytostí, ptáků atd. 

 Určování první, poslední i prostřední hlásky ve slově. 

 Rozdělit delší slovo na slabiky – rytmizace, tleskání, pleskání, dupání. 

 Vytvářet představy o zdravém životním stylu, učit se pečovat o své zdraví formou pohybu. 

 Poznat základní druhy ptáků, domácích činností, zaměstnání a pojmenovat je. 

 Opakovat různé geometrické tvary (například práce s kostkami, navlékání korálků, stavba 

zámku z kostek, papírových krabiček…). 

 Upevňovat předmatematické dovednosti 1 – 10. 

 Rozvoj hudebně – pohybových dovedností, naučit se písničky a tanečky. 

 Opakovat hudební nástroje na obrázku i ve třídě, založit si třídní kapelu s dirigentem. 

Použít Orffovy nástroje i netradiční hudební nástroje, bubny. 

 Rozvoj hrubé motoriky – zdolávání překážek – opičí dráha, běh, seskoky z vyšší roviny, 

poskoky s obraty, správné plazení po břiše i pod překážkami, plazení po lavičce s 

přitahováním, převaly ze šikmé plochy, lezení v podporu dřepmo stranou i po zvýšené 

ploše, učit se házet míč na zem s chytáním v nízké poloze ve stoje, taneček pro princezny 

podle CD, Upevnit kotoul vpřed pod dohledem dospělé osoby, lezení po žebřinách – princ 

leze po hradě. 

 Rozvoj jemné motoriky – třídění drobných tvarů dle kritérií, lepení a udržení pořádku a 

čistoty, navlékání dřevěných korálků – geometrických tvarů, vytrhávání a vystřihávání 

podle předkreslené linie. 

 Skládání podle mozaiky, práce s netradičním materiálem (pečení masopustních koláčků). 

 Rozvoj poznatků k masopustu. 

 Rytmizace, tleskání, pleskání, dupání názvu ptáků, pohádkových postav, zaměstnání apod. 

 Opakovat základní i doplňkové barvy. 

 Upevňovat hygienické návyky. 

 Upevnit prostorové vnímání (nahoře x dole, vlevo x vpravo, vpředu x vzadu, za x před 

apod.). 

 Procvičit vnímání času - ráno, odpoledne, večer, dnes, zítra, roční období, dny v týdnu, 

měsíce v roce. 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA 

Únor je měsíc plesů a bálů. Na ples se vydáme s kamarádkou Popelkou. 

 HÁDANKA  Červená čepička, zacinká rolnička. Než poví pohádku, o králi na hrádku. 

Pěkně se ukloní, zvonečkem zazvoní. Co je to? 

 Připomeňte si si pohádku O Popelce a jiných princeznách. 



 Četba pohádky nebo shlédnutí na DVD/ Tři oříšky pro Popelku, Popelka 

 Povídání o životě na zámcích a v podzámčí, jaká Popelka byla, starost o holoubky. 

Budeme prohlubovat znalosti o ptácích, starost o ptáčky v zimě. Seznámíme se s 

tradicemi masopustu, karnevalu, s prací dospělých. 

 Seznámení s ptáky žijících u nás (vrabec, sýkorka, havran) 

 Jak se mi schováváme před zimou? (oblečení) 

 Jak se před zimou chrání ptáčci? (načechrají peří, vzduch, ohřívají, drží teplo..) 

 Jsou všichni ptáci stejní? V čem se liší? 

 Rozdíl mezi vránou, strakou, kosem/porovnání s obrázky 

 KOS – žlutý nos, celý černý 

 STRAKA – tmavý zobák, černá, bříško bílé 

 VRÁNA - celá černá, silný zobák 

 Vyhledej stejné tvary písmem P, T, Á, C, I (zkus i některé názvy ptáků) 

 Uvědomovat si vztahy mezi lidmi, radovat se. 

 Posilovat radost z poznávání a společného prožívání. 

 Upevňujeme samostatnost, prodlužování záměrné pozornosti a dokončení úkolu. 

 Matematické představy – určujeme více- méně- stejně, řazení a rozřazování podle vzoru 

 Třídění do skupiny – rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost Př. Kuchyň – jmenuj co 

patří do skupiny ( jídelní stůl, lednice ….ap.). Nádobí  ( lžíce, talíř...ap.) 

 Procvičování určení místa – před, za, uprostřed, první, poslední 

 Hra se slovy – Letí ptáček letí, ptá se našich dětí „Děti kdo tu je, kdo se na......jmenuje/ 

co tu je, co se na..... jmenuje ( střídáme písmena  ) 

 Rozvíjíme všechny smysly 

 Upečte si s maminkou masopustní koláče nebo preclíky/ Kuchař, Pekař 

 S jakou domácí prací pomáháš rodičům? - učíme si vážit práce druhých 

 Vymýšlet hádanky k zaměstnání př. Při své práci potřebuje hřeben..... nůž.... plášť...ap. 

 Poznáváme pohádky z krátkých úryvků z pohádek. 

 Vytleskávání slov – pohádkové bytosti, názvy ptáků, zaměstnání– kolik má slabik, 

počáteční a konečné písmeno ve slově 

 gymnastika mluvidel: zvuky ptáků, špulíme pusy, otvíráme zobáčky 

  Čtěte si s dětmi pohádky, nechte si je dětmi převyprávět. 

 Zahrajte si pantomimu. Co dělají rodiče? 

 

 



POBYT VENKU 

 Pozorování změn v přírodě 

 Pozorujeme ptáčky v parku na zahradě, posloucháme ptačí zpěv, odkud slyšíme zvuky, 

doplňujeme do krmítek 

 Zaměřit se na lidi a říci, co dělají (v parku, na zahradě…) 

 Hry na sněhu v případě počasí 

 V přírodě je nám dobře - choď se procházet každý den 

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI 

• Motivační cvičeni V kuchyni- znázorňujeme pohyby- vaří, míchá, válí, mele, krájí, 

tluče, pere, máchá, ždíme, pověsíme.prádlo.... 

• Všechno lítá co má peří 

• Pán Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku 

• Na ptáčky – procvičujeme jemnou motoriku ruky – kolíčkem sbíráme drobné 

předměty 

• vyrob si ptáčka z trubičky od papíru a zahraj si hru Kam letí ptáček/ procvičujeme 

pojmy nahoru, dolů, vlevo, vpravo, rovně, dozadu a pod. 

 

Básničky: 

Princeznička na bále, 

poztrácela korále. 

Její táta mocný král, 

Honzíka si zavolal. 

 

„Honzíku máš na mále! 

Přines nám ty korále!“ 

Honzík běžel za hory 

nakopal tam brambory. 

 

Vysypal je před krále, 

„tady máte korále! 

Větší už tam neměli, 

ty už snědli v neděli.“ 



 

Krákorala černá vrána 

 

Krákorala černá vrána, 

krákorala na havrana: 

„Milý strýčku havrane, kdy už jaro nastane? 

Ťukám, ťukám zobákem, abych probudila zem, 

Ťukám, ťukám do sněhu, 

bez jídla a noclehu.“ 

Ťukej, ťukej, milá vráno, 

jaro přijde možná ráno. 

 



 

HUDEBNÍ ČINNOSTI – písničky k tématu najdete na youtube 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



PRACOVNÍ LISTY: 

 

 

Dokresli na šňůru korálky tak, jak to vidíš na obrázku (pokračuj v zadání). 

 



 

Podívej se pořádně, co udělal malíř špatně. 

 

 

 

 



    

 

Říkej co dělají, kdo pracuje levou rukou? 



 

 



 



 



 

Vybarvi, kde jsou tečky a zjistíš, co švadlenka ztratila. 

 

 



  

 



    

 

Ke každému ptáčkovi nakresli tolik puntíků, kolikrát ho vidíš. Potom porovnej, kterých je více – méně. 

 

 

 



 

 

 

Holoubci přiletěli Popelce na pomoc. Nakresli si na papír různé cestičky. 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Udělej si více holubiček, vystřihni a nalep na okno. Jako když holubičky přiletěly Popelce na pomoc. 

 

 



Vyrobte si jednoduchou kuchařskou čepici: 

-2 x papír A 4 slepíš k sobě, aby ti vyšel po obvodu hlavy, potom přeložíš napůl a z části nastříháš, pak 

slepíš 

- můžeš si ji ozdobit a pustit se s mamkou do vaření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroba šaška 

- 5 barevných papíru, které nastříháte na čtverce, podle obrázku je přeložíš a poskládáš. Část 

papíru nalepíš na hlavu a část na krk – to bude jeho kravata. 

 

 



 

 

Výroba škrabošky 

- 1 čtvrtka, pastelky, nůžky, lepidlo, flitry nebo malé korálky, lepidlo a špejle 

- Škrabošku si vybarvíš, ozdob podle své fantazie a vystřihni. Na hranu škrabošky si herkulesem 

nalepíš špejli 



 



 

Použité zdroje: 

Nástěnky Pinterestu 

www.bystredeti.cz 

www.rezekvitek.cz 

www.detskestranky.cz 

wwwcasopischytrolin.cz 

http://www.bystredeti.cz/
http://www.rezekvitek.cz/
http://www.detskestranky.cz/


www.vytvarna-vychova.cz 

www.prosisu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.vytvarna-vychova.cz/

