
Týdenní plán  

Třída „Sluníčka a Motýlci“     
 

 

Téma týdne: Leť draku, leť 

 
Ranní kruh 
- Povídejte si s dětmi o podzimu – 
jaké aktivity můžeme dělat na 
podzim (pouštět draka, hrabat 
lupení, sbírání různých přírodnin, 
procházka do lesa).  
- Při procházce najděte spadané 
listy a poznávejte, z jakého jsou 
stromu (buk, dub, javor, bříza – 
jakou mají barvu). 

Cíle 
 Umět určit charakteristické 

znaky podzimu. 
 Všímat si barev kolem nás, 

vnímat měnící se přírodu. 
 Poznat některé listy, 

stromy, keře. 

Čteme dětem 
Prohlížejte si knížky a obrázky 
s podzimní tematikou. 
 
Povídejte si nad obrázky, dávejte 
dítěti úkoly typu: „Najdi všechno, 
co je červené. Popiš mi, kde je 
sluníčko (nahoře, dole, uprostřed), 
Kolik je tam stromů atd.“  
 

 

Dítě a jeho tělo 
Můžete si doma udělat překážkovou dráhu, kdy dítě bude přeskakovat nízké překážky plynule za sebou, různě 
překážky podlézat nebo přelézat. Na procházce ho nechte přeskakovat např. louže. V lese může lézt přes 
pařezy a kameny. Zkuste si spolu zazávodit ve skákání na jedné noze nebo s nohama pevně u sebe. Můžete si 
zahrát PH – „Škatulata batulata, hýbejte se“ (pravidla v příloze č. 1) nebo „Pan čáp ztratil čepičku“ – dítě 
poznává základní i doplňkové barvy. Zahrajte si na vítr (dechová cvičení) – snažíme se ovládat výdechový 
proud (foukání do peříčka, do plamínku svíčky, foukáním přesunout zmačkaný papír apod.). Procvičujte 
s dětmi stříhání a nalepování – vyrobte si barevného draka (příloha č. 2). G. cvik – vyplňte si pracovní sešity 
(písanka str.1-3, matematika str.1-2). 

Dítě a jeho psychika 
Určujte si znaky podzimu – co vás napadne, když se řekne podzim. Jaké roční období bude následovat. 
Opakujte dny v týdnu. Procvičte zrakovou pozornost a zrakovou paměť – hra „Na obrázky“ (vezmete si několik 
obrázků/předmětů, na pár vteřin je ukážete dítěti a pak je zakryjete. Dítě hádá, co vidělo. Můžete postupně 
obrázky/předměty přidávat nebo ubírat. V balíčku najdete pracovní list, kde jsou různé klíče – dítě má za úkol 
najít dva stejné obrázky, všímat si rozdílů, určovat geometrické tvary.  
 

Dítě a ten druhý 
Hrajte společenské hry (pexeso, člověče, nezlob se, mozaiky, puzzle), hry s konstruktivními stavebnicemi. 
Zahrajte si hru „Kde je, kde je?“ (Schováte předmět např. panenku na viditelné, ale nenápadné místo. Dítě 
chodí po místnosti a hledá - můžete mu pomoci pokyny: zima, přihořívá, hoří). Naučte se básničku s pohybem 
o drakovi (příloha č. 3). 
 

Dítě a společnost 
Opakujte známé písně a básně, které znáte. Můžete se doprovázet se na dětské hudební nástroje (bubínek, 
ozvučná dřívka apod.), pokud doma máte. Pokud ne, zkuste alespoň tleskat a snažte se udržet rytmus a dbát 
na správnou intonaci. 
 

Dítě a svět 
Registrujte změny kolem sebe, jak se mění příroda na podzim. Všímejte si barev kolem nás. Vyprávějte si o 
počasí (co je pro podzim charakteristické). 
 

na období od 9.11. – 13.11.2020  



Příloha č. 1 
 
„Škatulata, batulata, hýbejte se“ 
 

Děti sedí v kroužku a na pokyn „Škatulata, batulata, hýbejte se“ si všichni vymění místa. Doma to 
můžete hrát se všemi členy rodiny anebo si vyrovnáte do kroužku plyšáky/panenky/autíčka a dítě bude mít za 
úkol je vždy promíchat. 
 
 
Příloha č. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 
 
Drak na provázku 

 

Na provázku visí drak (dřep, držíme draka za ocas), 

vyletěl až do oblak (do stoje, drak před tělem). 

Stoupá stále výš a výš (na špičky, drak nad hlavou), 

že ho sotva uvidíš (na špičky, drak nad hlavou). 

Kam poletíš draku? (1. skupina) 

K největšímu mraku. (2. skupina) 

Nebojíš se hochu? (1. skupina) 

Kdepak, ani trochu. (2. skupina) 

Uvidíš tam ptáky? (1. skupina) 

Ti létají taky? (2. skupina) 

Ano, všichni ptáci, 

létají jak draci (všichni se rozutečou po třídě). 

 


