
Týdenní třídní plán vzdělávacích činností – distanční forma 

Integrovaný 
blok: 

II. Čas pohádek a 
překvapení 

Třída: 
Sovičky  
 

Téma: Andílci ve školce Termín 29.11.-10.12.2021 

Cíl: 

 Seznámit se s tradicí příchodu sv. Mikuláše.  

 Rozeznat odlišné chování postav čerta, anděla, Mikuláše.  

 Uvědomovat si adventní čas.  

 Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu. 

 Vyčlenit hlásku na počátku slova, rozkládat slova na slabiky.  

 Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických, 

matemat. postupů. 

 Zpřesňovat si početní představy, učit se užívat číselných a matematických 

pojmů.  

 Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, 

uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi).  

 Napodobit některá písmena.  

 Řešit labyrint (sledovat cestu).   

 

Milí rodiče a děti,  

moc Vás všechny zdravíme a v období karantény naší třídy Vám tímto zasíláme náměty na 
vzdělávání doma formou pracovních listů a námětů na činnosti.  

Pracovní listy, které vypracujete, nám přineste po skončení karantény do mateřské 
školy. Vaše práce si založíme do Vaše portfolia, přejeme hodně zdaru. 

Moc Vás všechny zdraví vaše učitelky  

Tereza a Blanka ze Soviček 

 

 

 

 

 

 



Návrhy činností  

Povídání s dětmi na téma „Advent“  

 Objasněte dětem, co je to „advent“ 
o Doba přípravy na Vánoce a letos začíná adventní období 28.11. a trvá až do 

Štědrého dne, kdy se narodil před mnoha lety Ježíšek 
o Každou neděli zapalujeme na adventním věnci jednu svíčku – kolik jich na 

svícnu máme?  
o Vyrobte si společně a dětmi adventní věnec a každou adventní neděli na něm 

pak společně zapalte svíčky  

 Jaké svátky nás během tohoto adventního času čekají? (Mikuláš, Vánoce)  
 

Povídání s dětmi na téma „Mikuláš“ 

 Kdo je Mikuláš a proč nás obdarovává?  

 Jak vypadá anděl? (má křídla, bílé šaty, je čistý, hodný, …)  

 Jak vypadá čert? (má rohy, ocas, kopyta, řetěz, pytel, je chlupatý, …)  

 Jaké to asi je, být čertem, andělem? Kým bych chtěl být a proč? 

 Hmatová hra „Co se skrývá v Mikulášově pytli?  

o Připravíme si pytel a dáme do něj několik hraček  

o S dětmi se nejprve podíváme, jaké hračky v pytli jsou a následně děti se 

zavázanýma očima sahají do pytle a pomocí hmatu určují, kterou hračku 

vybrali  

 Zapamatovat si básničku  
 Dechové a artikulační cvičení motivované čertíky  

 Zacvičit si pohybová cvičení (cvičení s Míšou)  

 Zacvičit si cvičení motivované čerty  

 Práce s pohádkou „Mikuláš“  

 Vést stopu tužky při kresbě – grafomotorika – lomená linie  

 Rozvíjet vizuomotoriku – pracovní list – bludiště (najdi Mikulášovi cestu do 

chaloupky)  

 Rozvíjet předmatematické dovednosti – pracovní list (nakresli do pytlů správný počet 

uhlí)  

 Rozvíjet sluchovou paměť a orientaci na ploše, procvičit prostorové pojmy – pracovní 

list – čertův kotel  

 Rozvíjet zrakovou diferenciace, napodobování tvarů jednotlivých písmen – pracovní 

list – přepis jednotlivá slova  

 Porovnat početnost dvou souborů více/méně – pracovní list – urči, na které straně je 

více obrázků a obrázky, kde je více, vybarvi  

 Rozvíjet logické myšlení – pracovní list – čertí sudoku  



Cvičení s Míšou 

https://www.youtube.com/watch?v=_9JPKdT_68Q 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ5a_LouIUE 

https://www.youtube.com/watch?v=niMSMPU4vxo  

Cvičení motivované čerty  

 jak se čerti v pekle povalují, tak se potřebují protáhnout 

(stoj na špičkách, ruce a celé tělo jde vzhůru, uvolnění) 

 při protahování čert uslyšel zvoneček. To už se blíží Mikuláš s andělem 

(stoj spatný, ruce spojené nad hlavou, hlavou kýváme na pravou a levou stranu) 

 čertík je ale pěkný nezbeda, tak chtěl zkusit udělat veliký zvon  

(stoj spatný, ruce spojené nad hlavou, úklony trupu doprava a doleva) 

 při tom zvonění si čert vzpomněl na anděla a zachtělo se mu létat  

(turecký sed, narovnaná záda, kmitání koleny nahoru a dolů) 

 moc mu to ale nešlo, tak si sedl, a protože ho svrběla kopýtka tak si je musel podrbat 

(sed rozkročný, narovnaná záda, rukama se dotýkáme pravé špičky nohy, levé …) 

 když byl unavený, lehl si na záda a hrál si s bramborou 

(leh, roztažené ruce – podáváme si bramboru z jedné ruky do druhé) 

 po náročném dni si potřeboval odpočinout, až usnul 

(leh, ruce podél těla, odpočíváme, relaxujeme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9JPKdT_68Q
https://www.youtube.com/watch?v=JZ5a_LouIUE
https://www.youtube.com/watch?v=niMSMPU4vxo


Básně 

Mikuláš 

Mikuláši, přijď dnes k nám, 

písničku ti zazpívám.  

Přines prosím trochu dobrot,  

můžeš je dát třeba do bot.  

Dáváš dárky pro radost,  

pro každého máš jich dost.  

 

Anděl  

 

Anděl seděl na obláčku,  

čáry máry, čaroval.  

Vyčaroval Mikuláše,  

moc se z toho radoval. 

Pozor na to milé děti,  

čarování není žert.  

Něco se mu nepovedlo,  

a tak k němu přibyl čert.  

 

Dechové a artikulační cvičení  

 

Dechové cvičení (nádech nose, zadržení, výdech ústy) 

 Čertíkům je zima na kopýtka, tak si je dechem zahřívají  

 Čertíci si rozdělají oheň a musí ho pořádně rozfoukat  

Artikulační cvičení  

 Zahrajeme si na čertíky a děláme bl-bl-bl-bl, bla, bla, … 

 Usměvavý x zamračený čertík (střídání úsměvu x mračení) 

 Rychle vyplazujeme jazyk ven, ze strany na stranu  

 

 

 

  



Práce s pohádkou  

„Mikuláš“  

Za okny je bílo, na zem se z nebe sype sníh. Děti staví sněhuláky, jezdí na saních. Děti – volá 

maminka, honem domů, už je večeře. Ať se dobře připravíte, než nám čert a Mikuláš budou 

klepat na dveře. 

Bětuška, ta nemá strach. Celý rok je hodná a navíc – básničku si připravila. Zato Tonda, ten se 

strachy celý třese. Už to vidí, jak si ho čertík v pytli nese. Ví, že zrovna hodný nebyl, ví že 

občas trochu zlobil. 

Kdosi klepe na dveře. Ťuky, ťuky, ťuk, je tu jedna hodná holka a zlobivý kluk? To Mikuláš za 

dveřmi se ptal a čert k tomu zuřivě hudroval. Toník, ten se strachy skoro rozplakal. Maminka 

Mikuláše a jeho družinu pozvala dál. Bětuška si je všechny prohlíží a dobře poznává. Vysoký s 

berlou a bílými vousy – to je Mikuláš. Vedle něj čert s kopytem a bílým andělem stojí. Za 

krásnou básničku Bětuška dárky dostala, pěkně poděkovala a na Mikuláše se usmála. 

Pro tebe Toníku, nevím, jestli něco mám, snad bramboru a trochu uhlí ti přece jen dám. 

Toník se chce polepšit, to teď vážně slibuje, a že zlobil, toho upřímně lituje. Tak se hodně 

Mikuláš také nad ním slitoval a malý sladký dárek Toníkovi věnoval. A jak Toník slíbil, přesně 

tak i udělal. A za rok už beze strachu píseň čertu zazpíval. 

Porozumění pohádce:  

1. Kdopak přišel k Toníkovi a Bětušce?  

2. Proč se Toník tolik bál?  

3. Bála se Bětuška? Proč se nebála?  

4. Co děti předvedly Mikulášovi?  

5. Také k tobě přijde Mikuláš? Těšíš se? Řekneš Mikulášovi nějakou básničku?  

  



Pracovní listy 

Grafomotorika – lomená linie  



Bludiště – najdi Mikulášovi cesto do chaloupky  



Předmatematické dovednosti – nakresli do pytlů správný počet uhlí  



Rozlišovat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, 

uvnitř, u, vedle, mezi) – čertův kotel  

Nastřihej čertíky a nalep dle diktátu s využitím pojmů. 

 

 

      

 

      



Zraková diferenciace, napodobování tvarů jednotlivých písmen  



Určování více/méně – urči, kterých obrázků je na jaké straně více/méně, a ty, kterých je 

více, vybarvi  



Logické myšlení – čertí sudoku  


