
Milé děti z naší třídy Fialky, 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 Šárka a Anička.

Leden
KRTEK V ZIMĚ

distanční vzdělávání

1. týden: Krtek a sněhulák

2. týden: Krtek na horách

3. týden: Nemáme teplý kožíšek jako krtek

4. týden: Znám své tělo a vím, co udělám pro své zdraví

➢Děti se spolu s Krtkem seznamují se svým tělem, jeho funkcemi a k čemu nám jednotlivé orgány 

slouží

➢Co můžeme dělat pro své zdraví, zdravá strava a životní styl

➢Mít povědomí, jaké sporty se provozují v zimě a co je k tomu potřeba

➢Jaké oblečení je vhodné na zimu a co si rozhodně nemůžeme obléknout

➢Procvičování jemné motoriky při zapínání knoflíků, zipu a patentů

➢Vedeme děti ke spolupráci, pomoc druhým, být přátelský, vyřešit si případný konflikt mezi sebou 

a předcházet žalování

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – povídáme si

Spolu s Krtkem si povídáme o zimě, jaké jsou její vlastnosti, co vše se dá v zimě dělat za sporty 

nebo jaké pokusy mohu dělat se sněhem nebo ledem. Jaké oblečení je vhodné do zimy a jaké zase 

ne. Jak se staráme o své tělo, aby nám dělalo jen radost, co je to zdravý životní styl či zdravá strava.

Vedeme děti k přátelství, vzájemné pomoci a podpoře.

➢Seznamujeme se s pohádkou O Krtkovi, vyslechnout si reprodukovanou pohádku

➢Opakujeme geometrické tvary, zaměříme se na kruh, skládáme sněhuláka a přitom počítáme 

koule, rozlišujeme malá, velká, největší a naopak, počítání knoflíků, kolik jich dáme na kterou kouli

➢Jaké zimní sporty známe, které můžeme provozovat my a co vše k tomu potřebujeme (sáňky, 

lyže, boby, brusle)



➢Zimní oblečení, co patří na kterou část těla, podporujeme sebeobsluhu u dětí při oblékání a 

zapínání knoflíků, zipů či navlékání rukavic nebo punčocháčů

➢Části lidského těla, jak se co jmenuje, jakou mají dané orgány funkci a k čemu nám slouží

➢Zdravý životní styl, co vše do toho patří...(zdravá strava, sportování a otužování, staráme se o své 

tělo – hygiena,

➢Povídáme si o sněhu, jaké má vlastnosti (studený, mokrý, sypký, …), o ledu – odkud se bere, 

vlastnosti vody a různé experimenty s vodou, sněhem, ledem

Poslech pohádky:

Krtek a sněhulák  https://www.youtube.com/watch?v=I7SZxoZlkxY

POBYT VENKU

➢Zimní olympiáda (plníme zábavné úkoly)

➢Stavba sněhuláka, iglů

➢Procházky zimní krajinou

➢Pozorujeme vločky, povídáme si jaké má vlastnosti

BÁSNIČKY

Leden Lednová

Leden najdeš v kalendáři, To je bezva, to je prima,

hned na prvním místě, že je leden, že je zima.

a že v lednu sněží, mrazí, Že slyšíme krákat ptáky,

to je téměř jisté. když stavíme sněhuláky.

Vitamíny Moje tělo

Když máš málo vitamínů, Moje tělo mozek řídí,

jez ovoce zeleninu. oči ty to všechno vidí.

Bacily snadno přemohou, Pod hlavou je krček malý,

nemoci na nás nemohou. na rukách jsou velké svaly.

Na nich máme prstů pět

Citron je kyselý, mrkev je hladká. spočítáme si to hned.

Kiwi je chlupaté, jablka sladká. V hrudním koši srdce máme,

Pětkrát denně malou porci do bříška si jídlo dáme.

a budou z nás zdraví borci… Nohy obě procvičí se,



HUDEBNÍ CHVILKA





SMYSLOVÉ HRY

Mlsný jazýček

Zavážeme si oči a ochutnáváme kousky ovoce a zeleniny, rozlišujeme chutě (sladká, slaná, hořká, 

kyselá).

Co je v pytlíčku?

Dáme do tmavého sáčku (krabice) několik předmětů a dítko podle hmatu poznává co to je.

GRAFOMOTORIKA

Vybarvi sněhuláka. Spočítej geometrické tvary a vyznač do tabulky.



Obrázky vystřihni a vybarvi, poskládej příběh „Jak jsem stavěl sněhuláka“ a  vyprávěj .



Najdi 8 rozdílů.



Spoj puntíky podle čísel (maminka ti poradí, kam máš táhnout :-) ) a řekni kdo je na obrázku.



„Brusli“ po ledu jako správný bruslař, hlídej si správné držení tužky.



Pomoz kamarádovi najít cestu ke sněhulákovi, aby dostal svůj klobouk.



Která cesta zavede Aničku za Honzíkem?



Najdi správnou dvojici



Doplň sudoku.



Přiřaď každému sportovci, co potřebuje.



VÝTVARNÉ ČINNOSTI

 Dokresli sněhuláka



Vyrob si sněhuláka

Potřebuješ : 3 vatové tampony, bílou čtvrtku, modrý papír, kousky barevného papíru, lepidlo a fixy



Postup: Modrý papír nalep na čtvrtku, poté nalep kolečka (vatový tampon), poté dolep a dokresli 

detaily, to už je na tobě :-)

Skládaný sněhulák

Potřebuješ: pruh bílého papíru, kousky barevného papíru na klobouk, šálu a nos, fixy, lepidlo, 

        nůžky

Postup: Z bílého papíru poskládej harmoniku, vystřihni mrkev, šálu a klobouk, nalep na sněhuláka a 

 dokresli detaily

POHYBOVÁ CHVILKA



Zdroje:

www.pinterest.com

www.youtube.com

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



