
Týdenní plán      
 

              12. –  16.4.2021 

Téma týdne:  
TĚŠÍME SE DO ŠKOLY  

Ranní kruh 
 
Povídáme si o zápisu do školy 
 

Cíle 
 

 rozvoj dítěte ve všech oblastech 

 umět podřizovat své chování 
jiným činnostem 

 reprodukce přečteného textu 

Čteme dětem 
 
Moje nejoblíbenější pohádka 
 

 

Dítě a jeho tělo 
 
„Záložka do knížky“ – precizní skládání papíru; dolepení a dokreslení detailů. Zaměříme se na správné držení 
tužky, příboru a také na správné sezení na židli. Kresba postavy se všemi detaily. Plnění úkolů v pracovních 
sešitech – matematika a písanka. Pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání: hledání dvojic slov (stejných) a 
hledání předmětů na pozadí. Pracovní listy na počáteční písmeno; co do řady nepatří a proč.  
 

Dítě a jeho psychika 
 
Budeme si povídat o zápisu do základní školy – vzhledem k epidemiologické situaci děti klasický zápis nezažijí, 
tak si ho vyzkoušíme alespoň ve školce. Znalost vlastního jména, adresy, jména a povolání rodičů; znalost 
geometrických tvarů (určování, rozlišování) – stavění dle pokynů. Hledat dvojice obrázků, které k sobě patří 
(rozvoj logického myšlení). Kimova hra – rozvoj postřehu a paměti. Rozlišit krátké a dlouhé samohlásky.  
 

Dítě a ten druhý 
 
Budeme plnit různé úkoly ve skupinkách nebo společně: uklidit věci do police podle instrukce (rozvoj 
prostorové orientace; vpravo x vlevo, nahoře x dole, …); stavění obrázků pomocí párátek podle předlohy; 
třídění obrázků do skupin (v čem se shodují a v čem se liší); přiřazování písmenek k obrázkům podle toho, na 
které písmenko začíná.  
 

Dítě a společnost 
 
Seznámíme se s písničkou „Proč“, ale z důvodu epidemiologické situace se jí budeme učit jako básničku. 
Vyslechnout bajku „Zajíc a želva“ – reprodukce textu, hledání lidských vlastností. Vyprávět známou pohádku 
podle obrázků.  
 

Dítě a svět 
 
Opakovat si základní hygienické návyky v době pandemie; jak se chovat k druhým lidem, abychom neohrozili 
jejich zdraví. Automaticky používat kouzelná slovíčka – poděkovat, požádat, pozdravit. Soustředit se  25 – 30 
minut (i déle).  
 

 

Akce týdne 
 
15.4.     Zápis do ZŠ 

Činnosti venku 
 
Pozorovat jarní přírodu a jaro na zahrádkách.    

 

na období od  


