
DISTANČNÍ VÝUKA 

TŘÍDA ŽELVIČEK 

TÉMA MĚSÍCE BŘEZNA : 

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD 

Povídání s dětmi nad knihou. Jak se s ní správně zachází, 

co v ní všechno můžeme najít. Kdo je to spisovatel, 

ilustrátor (malíř). Vytváříme si vztah ke knize. Co je to 

pohádka. Jaké pohádky známe. Postavy z pohádek a 

večerníčků. Rozeznávání hlavní postavy x vedlejší 

postavy, kladná postava x záporná (zlá) postava. 

PROCVIČOVÁNÍ DÝCHÁNÍ 

,,HRNEČKU VAŘ“ 

Pomůcky : sklenička s vodou, trošku saponátu na nádobí 

(jar), brčko. Brčkem foukáme do skleničky se saponátem. 

Děláme bublinky, komu přeteče hrneček jako v pohádce 

,,Hrnečku vař“. Pozor nepít !!! 

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY  

Poznej pohádku na obrázcích. Vyprávěj pohádku správně 

za sebou. Rozstříhej a seřaď, jak jdou obrázky za sebou 

podle děje. Nastříhej si papíry a nalep na ně obrázky. 

Vyrob si knížku s pohádkou a obrázky si vybarvi. 



 



NÁCVIK BÁSNIČKY  

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Odkud ten náš holub letí? 

Letím z lesa milé děti, vrků, vrků, vrků. 

Cos tam viděl, holoubku? 

Perníkovou chaloupku u černého smrku. 

Viděls také Mařenku?  

Jakpak by ne, holenku.  

Viděl jsem ji s Jeníčkem, 

krmili se perníčkem. 

A když z okna na zahradu, 

Vystrčila bába bradu,  

nebáli se holoubku? 

Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč 

a už byli pryč. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Nakresli podle vlastní fantazie ,,Perníkovou chaloupku“. 

Můžeš nakreslit i ježibabu, Mařenku, Jeníčka. 

 



ZRAKOVÁ PERCEPCE   

 MALOVANÉ ČTENÍ 

Děti doplňují slova podle namalovaných obrázků 

 

 

 



GYMNASTIKA MLUVIDEL 

SLUCHOVÁ PERCEPCE 

Řekni, pojmenuj a nakresli předměty, které začínají 

písmenkem V (váza, vlajka…)? 

 

GRAFOMOTORIKA 

Správné držení tužky, uvolnění ruky. Krouživý pohyb.  

Nakresli ulitu šnečka. 

 

 

 

 

 

  

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Práce s papírem (novinami). ,,Večerníčkovi „ vyrobíme 

čepičku z papíru. Skládání čepice a nalepení na 

,,Večerníčkovu“ hlavu. Dokreslení podle vlastní fantazie. 



 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Nauč se písničku ,,VEČERNÍČEK“. Můžeš si ho zazpívat 

s hudbou na ,, youtube“. Schválně jestli znáš všechny 

pohádkové postavy o kterých se v písničce zpívá? 

1. Dříve, než vám klesnou víčka těsně před spaním, 

uvidíme Večerníčka, jak se uklání, 

pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 

zamává čepičkou, 

z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 

maličkou ručičkou. 

 

2. Nežli Brouček složí krovky, aniž řekl "smím?", 

z televizní obrazovky krokem Rumcajzím 

loupežník vykročí, s každým pánem zatočí, 

Manku má copatou, 

zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska 

bradu má vousatou. 

 

3. Červená se muchomůrka, letí motýlek, 

v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek, 

zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, 



vařečkou míchají, 

kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče, 

to se nás neptají. 

 

4. Stěžoval si kapříkovi vodník Česílko, 

že mu v noci někdo odnes vodní křesílko. 

Strašlivý kocour Fous, Pištu Fištu rád by kous, 

pořád prý smůlu má. Všechno zná Všeználek, 

všechno zkazí Neználek, chytřejší vyhrává. 

 

R: Mámo, pojď se taky dívat s námi, 

táto, pojď se taky smát, 

dokud nám ta paní neoznámí: 

"Tak a teď už děti spát." 

 

5. Dříve, než vám klesnou víčka těsně před spaním, 

uvidíme Večerníčka, jak se uklání, 

pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, 

zamává čepičkou, 

z kouzelných hromádek hází lístky pohádek 

maličkou ručičkou. 

 

La la la la 

Na začátek  

 


