
Týdenní plán      
 

              26. –  30.4.2021 

Téma týdne:  
ŽIVOT V TRÁVĚ, U POTOKŮ A U RYBNÍKA  

Ranní kruh 
 
Která zvířátka žijí v trávě, u 
rybníka a v rybníce? 
 

Cíle 
 

 rozvoj dítěte ve všech oblastech 

 umět podřizovat své chování 
jiným činnostem 

 reprodukce přečteného textu 

Čteme dětem 
 
Příhody včelích medvídků 
 

 

Dítě a jeho tělo 
 
Zahrajeme si různé pohybové hry: „Kytičková“ – dodržování pravidel; „Na dravou štiku“ – reakce na signál; „Na 
štiku“ – orientace v prostoru. Budeme pokračovat s plněním úkolů v pracovních sešitech – matematika a 
písanka. Dokreslit půlený obrázek – rozvoj zrakového vnímání, pracovní list na pravolevou orientaci; dokreslit 
motýla podle vzoru. Sestavit dějovou posloupnost a vybarvit (vývojové stádium motýla).  
 

Dítě a jeho psychika 
 
Budeme si vyprávět o louce a o rybníku: co je to louka / rybník; která zvířátka zde můžeme najít; čím se živí a 
jak vypadají. U názvů zvířátek určit počet slabik; první i poslední hlásku; rozlišit krátké a dlouhé samohlásky. 
Budeme si dávat veršované hádanky. Tvoření zdrobnělin. Kimova hra – rozvíjet paměť, postřeh.  
 

Dítě a ten druhý 
 
Budeme pracovat na interaktivní tabuli a pomocí různých úkolů rozvíjet jednotlivé oblasti (předmatematické 
dovednosti, sluchovou analýzu x syntézu, …). Ve skupinkách budeme skládat slova podle vzoru (znalost 
písmen, zrakové vnímání). Na písničce „Tancovala žížala“ budeme sestavovat dějovou posloupnost; určovat 
pojmy: první x poslední, před x za a další; přiřazovat.  
 

Dítě a společnost 
 
Seznámíme se s písničkou „Mravenčí ukolébavka“ a „Včelka“ – naučíme se i jednoduchý taneček ve dvojici. 
Vyslechnout motivační příběh „U vody“ – reprodukce textu, znát odpovědi na otázky. Naučíme se básničku 
„Rak si bere rybičku“ a zdramatizujeme si říkanku „Polámal se mraveneček“.  
 

Dítě a svět 
 
Upozornit na možná nebezpečí (včela, had, klíště). Řekneme si, která zvířátka jsou užitečná a která škodlivá a 
jak se k nim chováme. Na zahradě budeme pozorovat hmyz pomocí lupy.  
 

 

Akce týdne 
 
 

Činnosti venku 
 
Pozorovat jarní přírodu a jaro na zahrádkách.    
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