
Milí rodiče a milé děti, 

všechny Vás zdravíme a zasíláme náměty na činnosti a pracovní listy 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.  

Téma pohádky si s dětmi užijte, jak jen to bude nejvíce možné.  

S pozdravem p. učitelky: Terezka, Míša, Blanka, Lucka  

 

 

Týdenní třídní plán vzdělávacích činností – distanční forma 

Integrovaný 
blok: 

II. Čas pohádek a 
překvapení 

Třída: 
Sovičky  
Berušky  

Téma: Z pohádky do pohádky Termín Únor 2022 

Cíl: 

o  Upevnit dovednost udržet správné držení těla po dobu vnější 

kontroly 

o Procvičit dovednost zvládat jednoduché úkony s pastelkami, tužkou, 

nůžkami, lepidlem 

o Upevnit schopnost chovat se obezřetně při komunikaci s cizími 

lidmi 

o Podnítit děti k vyprávění příběhu, pohádky 

o Upevnit schopnost zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyprávět ho 

vlastními slovy 

o Rozvinout dovednost rozpoznat detaily – skládání puzzle 

o Upevnit dovednost orientovat se v řadě (první, poslední, 

uprostřed,..) 

o Umožnit domlouvat se, měnit role, rozvíjet hru 

o Rozvinout schopnost vyjadřovat se prostřednictvím pohybu 

(charaktery postav) 

o Rozvinout poznatky o světě a místě, kde dítě žije 

 

 

 

 

 

 

 



O pejskovi a kočičce 

 Poslech či zhlédnutí pohádky „Pejsek a kočička“ 

 Určit rozdíly mezi psem a kočkou 

 Vyjmenovat ingredience na dort x dort od pejska s kočičkou 

 Přiřadit ingredience, které dal pejsek x kočička (viz. Příloha) 

 Rozlišování chutí sladké - kyselé - slané 

 Koláž dortu vystřihováním a lepením z časopisů 

 Vyprávění úseku pohádky s obrázky či bez 

 Námětové hry v kuchyňce, vaření pro člena rodiny 

 

 

O neposlušných kůzlátkách 

 „Kdo to klepe na vrátka?“ 

říkají si kůzlátka. 

Buďte tiše, ani muk, 

snad to není mlsný vlk? 

 

 Pracovní list- „Najdi cestu ke kůzlátkům“ (viz. Příloha) 

 Počítání kůzlat -> dej tolik kůzlat, kolik je zde př: pet víček 

 Lezení „po čtyřech“ na různě rychlou hudbu“ 

 Výroba kůzlátek z roličky toaletního papíru a dokreslení barvami 

 Hra: „Přemlouvání kůzlátek“ – střídání s rodičem v roli vlka a kůzlátek v domečku – 

poučení o bezpečnosti při pobytu dětí v bytě bez známých dospělých 

 Poznat kozu na obrázku podle typických znaků 

 Hledat ostré předměty s poučením o bezpečnosti od rodičů 

 Řazení obrázků z pohádky podle děje, které dítě vystřihne 

 Rozstříhání obrázku podle čar, skládání a nalepení na podkladový barevný papír (viz. 

Příloha) 

 Vysvětlení povolání kováře, mlynáře (pekaře) 

 Hra: dvojice stojí naproti sobě a upřeně se na sebe dívá, i když má změnit polohu těla 

(sed, dřep, stoj na jedné noze,…) 

 

 

 

O červené karkulce 

 Hra: „Co má Karkulka v košíčku?“  Kimova hra – děti si zapamatují věci, vy je pak 

přikryjete a dítě vyjmenovává, obměna: z 5 věcí 1-3 uklidíte a dítě přijde na to, které 

věci to jsou 

 Pracovní list: Procvičit počet 1-5 

 Výroba prstových loutek (viz. Příloha) 

 Najdi 7 rozdílů (viz. Příloha) 

 Řazení věcí z košíčku zleva doprava 



 Grafomotorika- Dokresli babičce domeček (viz. Příloha) 

 Poslech Červené karkulky od J. Žáčka – pochopit nonsens a humor 

 Výroba košíčku z různých materiálů, zdobení dle fantazie 

 Vyhledávání různých odstínů červené barvy 

 Taneček: „Vlk, karkulka, myslivec“ – děti tančí na hudbu a děti ztvární postavu 

pohybem bez mluvení 

 Poslech a shlédnutí zhudebnění Červená Karkulka od Z. Svěráka – porovnání 

s pohádkou-Červená Karkulka (Uhlíř, Svěrák) - YouTube 

 Hra: „Horká bábovka“ jakýkoliv předmět si dle dohodnutého pravidla podáváme 

 

 

O Smolíčkovi 

 Společné vyprávění pohádky, každý člen rodiny kousek příběhu 

 Soustředěný poslech pohádky o Smolíčkovi 

 „Smolíčkova světnička“ – děti nosí předměty, věci, které by Smolíček mohl mít 

v pokojíčku, který je prázdná krabice 

 Určování vedle, před, za, vpravo, vlevo při uspořádání „pokojíčku“ 

 Dh: „Co se změnilo ve světničce?“ postřeh, paměť 

 Logochvilka: Volání Smolíčka pro záchranu – dbát na dlouhé samohlásky v projevu 

 Vyjádření emocí v projevu: jelenovo varování, Smolíčkovo volání, líbezné 

přemlouvání 

 Otázky k příběhu: Kdo klepal na dveře?Otevřel Smolíček dveře?Co se stalo?Co volal 

Smolíček?Zachránil ho někdo?Slyšel jelen volání i podruhé? 

 Skládání pohádky podle obrázků 

 Pravda x nepravda- rodič čte pohádku s vymyšlenými nesmysly a dítě upozorňuje 

 Diskuze o pohádce: „Co by se stalo, kdyby…“ 

 

 

V knihovně 

 Námětová hra: Na knihovnu – rodič je čtenářem v knihovně a dítě pracovníkem 

v knihovně, role se po chvíli vymění 

 Výroba knihy (leporelo se skládáním, sepnuté listy s úryvkem děje a ilustrací) 

 Zarovnání knih do knihovny – od nejvyšší po nejnižší 

 Vysvětlení pojmu – spisovatel, ilustrátor 

 Řazení knih hřbetem na jednu stranu 

 Rovnovážné cvičení s knihou na hlavě- obyčejná chůze, chůze po špičkách, chůze na 

vyvýšené rovině, dřep, chůze v dřepu 

 Vymyšlení grafických znaků pro „tajnou řeč“ 

 Chůze po špičkách mezi knihami na koberci 

 „Kniha na cestách“ – podávání si knihy ve dvojici či v zástupu (nejméně 3 lidi)- ruce 

nad hlavou, tunelem mezi nohama, bokem, každý druhý člověk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 


