
Týdenní plán      
 

              1. –  5.3.2021 

Téma týdne:  
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE  

Ranní kruh 
 
Jakou práci má moje maminka a 
tatínek? 
 

Cíle 
 

 mít povědomí o různých druzích 
povolání a které nástroje či věci 
lidé k danému povolání 
potřebují 
 

Čteme dětem 
 
 

 

Dítě a jeho tělo 
 
„Na stavbě“ – vytvořte si překážkovou dráhu. Pantomimou zkus ztvárnit povolání a ostatní hádají. Zkus si 
obkreslit ruku a obtisknout do ní každý svůj prstík: „Detektivové – otisk prstu“. „Hasiči“ – pomocí temperových 
barev nebo pastelek nakresli oheň (zaplň celou plochu papíru) a dokresli postavu hasiče. Pokud ti tatínek půjčí 
kladívko, hřebíky a kousek prkna, můžeš si zkusit zatloukání hřebíků: hra na truhláře. Pokud ti maminka půjčí 
kousek látky, můžeš si na ní nakreslit nebo obkreslit kalhoty, sukni, … a vystřihnout: hra na švadlenu. V příloze 
najdeš dva pracovní listy: grafomotorika (horní oblouk, vlnovka, …) a práce s obrázkem (maminka nebo tatínek 
ti přečte, co máš dělat). Můžete si doma vytisknout omalovánky s různými druhy povolání.  
 

Dítě a jeho psychika 
 
Povídejte si o tom, jaké znáš zaměstnání, co jednotliví lidé musí při svém povolání vykonávat a co k němu 
potřebují. Pokud nevíš, tak zjisti, co dělá tvoje maminka a tatínek. U jednotlivých povolání si zkus vytleskat 
počet slabik; určit první hlásku ve slově. Děti zkusí uhádnout hádanky na povolání, které najdete také v příloze.  
 

Dítě a ten druhý 
 
Společně si s rodiči nebo sourozenci postav z kostek, lega, … co máš doma (fantazii se meze nekladou) dům, 
hrad, celé město: hra na zedníky. Hra na učitele: opakujte si geometrické tvary, barvy (základní i doplňkové), 
počítání, písmenka (napiš své jméno).  
 

Dítě a společnost 
 
Doma si můžete zazpívat písničky o povolání, které určitě znáte, pokud ne, tak je najdete na internetu: 
Kalamajka; Šel zahradník; Jede, jede poštovský panáček. Písničky „Hasič“ a „Popelář“ od M. Růžičkové si 
můžete i zatancovat. Pokud máte možnost, tak si přečtěte pohádku (popř. najděte video) „Jak Krtek ke 
kalhotkám přišel“ – poslouchej text, co všechno musel udělat, aby měl kalhoty; kolik dá práce ušít kalhoty.  
 

Dítě a svět 
 
Povídej si s rodiči, čím bys chtěl být, až vyrosteš. Co znamená „Bez práce nejsou koláče“ – uvědomit si, jak je 
práce důležitá. Vysvětlit si, proč musíme pracovat.  
 

 

Akce týdne Činnosti venku 

na období od  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hádanky 
 

Šije pláště, vesty, fraky,  

kalhoty a sukně taky,  

šije šaty na tělo,  

aby nám to slušelo.  

(ŠVADLENA) 

 

Kdo nás učí počty, děti? 

Od nuly až do deseti? 

Od deseti zpět zas k nule  

a kdo zkouší u tabule? 

(UČITEL) 

 

Tvář má černou docela,  

ale hvízdá zvesela,  

spouští štětku do komína,  

aby kamna hořela.  

(KOMINÍK) 

 

Vezme nůžky šmiky, šmiky,  

připraví tě o culíky,  

najednou jsi někdo jiný,  

cizí hlava, stejné džíny.  

(KADEŘNICE) 


