
Týdenní třídní plán vzdělávacích činností – distanční forma 
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II. Čas pohádek a 
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Sovičky  
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Téma: Zimní království  Termín leden 2022 

Cíl: 

 Rozlišovat roční období i jejich typické znaky.  

 Seznámit se s tradicí Tří králů.   

 Mít poznatky o zvycích a tradicích.  

 Soustředěně poslouchat pohádku, sledovat a zachytit hlavní myšlenku 

příběhu. 

 Vyčlenit hlásku na počátku a na konci 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.  

 Rozpoznat odlišnosti v detailech – nalézt cestu v jednoduchém 

labyrintu.  

 Rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná 

některé číslice, písmena). 

 Rozlišovat vpravo/vlevo.  

 Rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník. 

 Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od 

nejmenšího k největšímu).  

 Zapamatovat si krátkou říkanku, píseň a reprodukovat ji.  

 Plnit činnosti podle instrukcí.  

 

Milí rodiče a děti, předškoláci, 

moc Vás všechny zdravíme a zasíláme Vám tímto náměty na vzdělávání doma formou 
pracovních listů a námětů na činnosti pro případ Vaší dlouhodobější absence v mateřské škole. 

Pracovní listy, které vypracujete, nám můžete přinést po skončení omluvené absence 
formy studia do mateřské školy. Vaše práce si založíme do Vaše portfolia, přejeme hodně 
zdaru. 

Moc Vás všechny zdraví vaše učitelky  

Tereza a Blanka ze Soviček 

Zdeňka a Michaela z Berušek



1. Návrhy činností  

 Povídání s dětmi na téma „Tři králové“  

o V jakém ročním období a v jaké měsíci jsou Tři králové?  

o Seznámit se s tradicí a příběhem Tří králů  

 Králové byli tři a jejich jména jsou Kašpar, Melichar a Baltazar. Tradice 

říká, že jeden z nich byl černý. To ale nebylo proto, že by se dlouho 

nemyl nebo se někde umazal, on měl takovou kůži. Na sobě měli 

králové dlouhou bílou košili a na hlavě žlutou korunu. 

 Dnes tři králové také chodí po vesnici nebo městě, a když přijdou do 

domu, zpívají koledu, jako si zpíváme my. Potom napíšou na dveře tři 

písmenka K + M + B a také, jaký je kalendářní rok. Lidem popřejí, aby 

se měli dobře, nebyli nemocní, a zase jdou dál. 

o Výroba koruny Tří králů z papíru a její označení písmenem K/M/B – můžete 

použít barevný papír, dle fantazie si korunu ozdobte  

o Zazpívat si písničku „My tři králové“ (viz. naleznete níže v textu) 

 Povídání s dětmi na téma „Zima, zimní oblečení a sporty – co vše můžeme v zimě 

dělat?“  

o Zapojení znalostí a určování znaků ročního období „zima“ 

o Popis obrázků (najdete na internetu) – zimní sporty, zimní sportovní vybavení  

o Vědomé používání sloves „Co dělá?“ – s obrázky i bez nich 

o Přečtěte si společně pohádku se zimní tématikou – volné převyprávění děje 

dítětem – rozvoj komunikačních schopností a aktivního naslouchání 

o Zahrajte si společně hru „Šel jsem do obchodu“ (postupně přidáváte věci a 

všechny věci předtím musíte zopakovat) a procvičte tak nadřazený pojem 

zima, zimní oblečení – rozvoj slovní zásoby a sluchové paměti 

 „Šel jsem do obchodu a koupil jsem sáně“. 

 „Šel jsem do obchodu a koupil jsem sáně a lyže“.  

 „Šel jsem do obchodu a koupil jsem sáně, lyže a …“.  

o Zamyšlení nad druhy sportů na ledě x na sněhu  

o Vytleskávání slabik a určování první a poslední hlásky ve slově – zimní sporty a 

oblečení  

o Zazpívat si písničku dle vlastního výběru (viz. naleznete níže v textu) 

o Zapamatovat si alespoň jednu z básniček (viz. naleznete níže v textu) 

 

  



2. Říkadla, písně a texty k rytmizaci nácviku a zpěvu, pohybové hry a 

cvičení  

Básně  

Sněhulák      Leden 

V zimě všechny děti láká,    Leden, leden,  

postavit si sněhuláka.    přikrýt vodu ledem.  

Ozdobit ho knoflíky,     Tam, kde včera byly louže,  

zčernalými uhlíky.     tam to dneska hezky klouže.  

Hrnce přikrýt jeho hlavu,    Sáně, lyže z kopce letí,  

aby neztrácel se v davu.    sněhuláka staví děti.  

Pěknou mrkev jako nosík,    Leden, leden,  

v ruce koště, to se nosí!   přikrýt vodu ledem.  

Na tři krále  

Na tři krále za vesnicí,  

bloudí sněhem koledníci.  

Šlapy, šlapy, šlápoty,  

pletou se jim do noty.  

Ťuky, ťuky, už tu jsou,  

štěstí, zdraví vinšujou.  

Říkanka s pohybem  

Sněhulák  

Sněhuláček panáček,   (rukama před tělem vytvarujeme tři na sobě stojící koule) 

má na hlavě plecháček.  (ruku položíme dlaní na temeno hlavy) 

Místo očí uhlíky,   (ukazovákem ukážeme na oči) 

na kabátě knoflíky.   (ukazovákem na hrudi a břiše ukážeme čtyři knoflíky) 

Stojí tiše, stojí bos,   (ukazovák přiložíme před pusu) 

červený má z mrkve nos. (rukou v pěst s trčícím palcem a malíčkem znázorníme od nosu  

    dlouhý nos)  

 

  



Písně  

 

 

Seznamte se s textem písně: „My tři králové“ 

Poslechnout zpěv k této písni si můžete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=hbSHGpMIjn4  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hbSHGpMIjn4


Seznamte se s textem písně: „Bude zima, bude mráz“  

Poslechnout zpěv k této písni si můžete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=jprHU0taZcg  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jprHU0taZcg


Pohybové hry a cvičení  

„Co hvězda viděla“ – zdravotní cvičení  

 Necháme děti, aby přinášely návrhy; uvedené cviky jsou pouze příkladem, dají se 

použít i pod jiným názvem, abychom dostáli dětským návrhům. Snažíme se jen, aby 

jednotlivé procvičované skupiny na sebe logicky navazovaly.  

 Příklad: 

o stromy – stoj spatný, vzpažit, úklony trupu 

o domy – stoj rozkročný, vzpažit, dlaně spojit, mírný podřep 

o hory – stoj spatný, předklon, dotknout se podložky 

o údolí – leh na břiše, vzpor na rukou, zvednout trup, bedra zůstávají na 

podložce 

o zvířata 

 koně – cval, klus 

 vrabčák – skoky snožmo, dlaně na ramenou (křídla) 

 kočka – kočičí hřbet 

 ryba ve vodě – leh na břiše, zvedat napnuté paže a nohy z podložky 

o kameny na břehu – relaxační poloha 

Pohybová hra „Tři mudrci“  

 Děti se volně pohybují v prostoru za doprovodu písně „My tři králové“. 

 Vždy, když hudba přestane hrát, děti utvoří trojice (do trojice můžete použít např. 

plyšáky).  

Cvičení motivované Třemi králi „Na cestě“  

 pouští – písek – písek pálí (chůze po špičkách), boříme se do něj (pomalá chůze, 

zvedat kolena), přeskakujeme písečné duny (běh se skokem) 

 přes hory a údolí – vzpor klečmo, zvednout kolena z podložky, paty tlačíme směrem k 

podložce, údolí – leh na břiše, vzpor na rukou, bedra tiskneme k podložce 

 dorazili k moři 

o jeli na lodi – sed – veslujeme (mírné záklony trupu, nepodkládat na podložku) 

o mohli si zaplavat – leh na břiše, čelo opřené o podložky, paže vzpažíme, pak 

široce lokty k trupu, lopatky tlačíme k sobě 

 jeli několik dní a nocí, museli si také zdřímnout – relaxace, uvolnění 

Pohybová cvičení – cvičení s Míšou  

https://www.youtube.com/watch?v=lZExYJbqVP8  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lZExYJbqVP8


3. Práce s pohádkou/příběhem 

„Tři králové“  

Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli 

králové z Východu, v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v 

mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách. 

Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich 

království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést 

mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu – na 

velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto 

putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze. 

Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad 

velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a 

spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného 

krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i 

zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají 

nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál 

za hvězdou. Vedla je k městu Betlému. 

Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích 

za městem. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali 

narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, 

padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. 

Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali. 

Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se 

vyprávět o novém králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi 

však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn, aby se do své země 

vrátili jinou cestou. 

Práce s příběhem/pohádkou – porozumění příběhu:  

1. O čem byl příběh/pohádka? Pokus se ji převyprávět vlastními slovy.  

2. Jak se jmenovali Tři králové?  

3. Jak jsou jinak nazýváni Tři králové v Bibli? (mudrci) 

4. K jakému městu je vedla hvězda, podle které Tři králové putovali?  

5. Komu se Tři králové klaněli?  

6. Znáš nějakou hvězdu/souhvězdí? Dokázal by jsi je najít na noční obloze?  

 



4. Pracovní listy  

Grafomotorika – horní oblouk   



Grafomotorika – procvičení horního a spodního oblouku, šikmé a lomené linie, horní a 

dolní kličky  

 



Grafomotorické cvičení, zimní x letní sporty  



Rozvoj komunikačních dovedností, pravolevé orientace, předmatematických dovedností 



Rozvoj sluchové diferenciace, předmatematické dovednosti (použijte předchozí PL – zimní 

radovánky)  



Rozlišování figury a pozadí – obtáhni každý obrázek jinou pastelkou  



Rozvoj vizuomotoriky – bludiště – najdi sněhulákovi cestu k ledovému zámku  



Rozvoj vizuomotoriky – bludiště  



Rozvoj sluchové diferenciace, dokresli dle diktátu 



Sluchová diferenciace, jemná motorika, předmatematické dovednosti  



Barevný diktát, procvičení prostorové a pravolevé orientace  



Zraková diferenciace – najdi obrázky ve změti čar a vybarvi je  



Zraková diferenciace – stíny  



Zraková diferenciace, prostorová orientace  



Rozvoj zrakové diferenciace, prostorové orientace  



Zraková diferenciace, jemná motorika – vybarvování podle čísel  



Rozvoj jemné motoriky a prostorové orientace – dokresli druhou půlku obrázku  



Předmatematické dovednosti  



Předmatematické dovednosti  



Předmatematické dovednosti 



Geometrické tvary  



Geometrické tvary, vizuomotorika, prostorové orientace  



Řazení dle velikosti 



Jemná motorika – vybarvování omalovánky  



5. Inspirace pro výtvarnou činnost  

„Tři králové“  

Vyrob si Tři krále z papírových kapesníků. Dále budeš potřebovat barevný papír, bílý papír 

nůžky, pastelky.  

 

„Sněhulák“  

Vezmi si tvrdý bílý papír, přetři celý papír inkoustem a nechej uschnout. Poté si vezmi zmizík 

a nakresli sněhuláka.  

  


