
4.třída
Vážení rodiče,

u předškolních dětí doporučujeme plnění praktických úkolů využívajících přirozené 
podmínky v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností 
v praxi (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné 
domácí práce,péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity,otužování vzduchem
a sluníčkem).

1. - 5. 3. 2021

Pohádkové cestování

Klasické pohádky

Cíl : učit se pochopit co je dobro a co je zlo v pohádkách a snažit se o aplikaci 
do běžného života dětí,cvičit mechanickou paměť,spolupracovat v kruhu 
rodiny.

• Poslech pohádek

• Vyprávění o obsahu pohádek (vlastnosti hlavních postav, děti vyprávějí 
jednoduché pohádky)

• Tvořte společné prostorové dílo z papíru,kostek (hrady, zámky)

• Naučte se písničku s pohádkovou tematikou např.                                               

• Princeznička na bále

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta mocný král 

Honzíka si zavolal.

Honzíku máš namále

najdi nám ty korále.

Honzík běžel na horu nakopal tam bramboru.

Vysypal je před krále,

nesu vám ty korále.

Větší už tam nebyly

ty už snědli v neděli.

•

• Cvičíme se Sportíkem ( TV – od 9 hod a od 17.10 hod)
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• Fixace již vyvozených hlásek,dechové a oromotorické hry (foukání do 
peříčka,papírků,foukadel,hry s jazykem,nafukování tváří ,špulení rtů, úsměvy -
vše tak jak jste to dělaly děti ve školce, využívejte pohledy do zrcadla, hrajte 
na napodobování obličejů).

 8.- 12.3. 2021

• Práce s pohádkou (např. O velké řepě)

• Nakreslete si postavy z pohádky

• Cvičte posloupnost postav z pohádky( dědek za řepu,bába za dědka, vnučka za 
bábu….)

• Počítejte postavy (dle možností dětí)

• Pohádkové hádanky (uhádni pohádkovou postavu

• První postava,poslední – orientace v řadě

• Kontrolujte správné držení tužky,netlačit (vlnovky,klubíčka ap

15. - 19.3.2021

Pohádky cizích zemí

• Poslech čtené nebo viděné pohádky dle výběru rodičů

• Sultán,samuraj,car -vysvětlení pojmu,rozvoj slovní zásoby, různost 
prostředí,odlišné oblečení.

• Taneční kreace na cizí hudbu

• Geometrické tvary v prostoru,snaha o cizokrajné stavby

• Skládání čepic, výroba škrabošek -kreativní zdobení

• Vymysli slovo na začáteční hlásku,např. A….auto,Alenka,vytleskávejte počet 
slabik ve slově

• Zpívejte s dětmi jednoduché písně ( Prší, prší…,Kočka leze dírou)

• Hrajte si na knihovnu,prohlížejte knížky, encyklopedie.

A hlavně si s dětmi hrajte.

                               Vaše učitelky Blanka a Jana
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