
OPAKOVÁNÍ: 

- Roční období (jaro, léto, podzim, zima) 

- Měsíce v jednotlivých obdobích (jaro – březen, duben, květen; léto – červen, 

červenec, srpen; podzim – září, říjen, listopad; zima – prosinec, leden, únor) 

- Vyjmenovat měsíce v roce (leden – prosinec) 

- Kolik má týden dní + vyjmenovat dny 

- Znaky jednotlivých ročních období (počasí, den/noc, ve kterém období je den nejkratší 

a noc nejdelší, jaké sporty ve kterém období provozujeme …) 

- Jehličnaté stromy (jedle, smrk, borovice, modřín; který jehličnatý strom je opadavý – 

modřín, který má nejdelší jehličí – borovice) 

- Význam lesa (plody lesa, úkryt zvířátkům, fotosyntéza, jak se máme v lese chovat …) 

- Jak chráníme životní prostředí (tříděný odpad, barvy kontejnerů …) 

Jak se v lese nechováme? 

 



Výukové náměty: 

Záchranný systém 

 

 

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA 

Opakování dopravních značek 

 pomůcky: obrázky dopravních značek na internetu  

 obeznámení se základními dopravními značkami (stop, přechod pro chodce, stezka pro 

cyklisty, zatáčka, křižovatka, přikázaný směr jízdy, pozor děti, zákaz odbočené vpravo,zákaz 

zastavení..) 

 možnost vytvořit dráhu s dopravními značkami, či využít dopravní hřiště 

Čtenářská negramotnost - popisování děje 

 pomůcky: obrázky různých událostí-níže příklad 

 dítě popisuje,co vidí na obrázku 

 snažit se vhodnými otázkami navést na popsání situace  

 kdo je na obrázku, vybavení, oblečení, jakou situaci řeší, jaké mají číslo pro přivolání, jmenuj 

další situace, při kterých voláme hasiče, záchranku, .. 

 

 



 

 Co dělá policie, jaké má oblečení, co je náplní práce? 

 Co dělá záchranář, čím jezdí, jaká je náplň jeho práce? 

 

 Co dělá hasič, jaké má oblečen, vybavení, jeho náplň práce 



 Tísňová čísla 

 pomůcky: obrázky tísňových čísel 

 nejprve si objasníme čísla na základě názorných obrázků ( 8-pouta=policie, 0-hadice=hasiči, 

5-vozíček=záchranka) 

   

 DIDAKTICKÉ HRY: 

Volání na tísňové linky 

 pomůcky: telefon (nefunkční), čísla tísňových linek, obrázky se situacemi událostí 

 předškoláci mají dle situací znázorněných na obrázku určit, zda je vhodné využít linku 

tísňového volání a zvolit správné číslo 

 následuje simulované volání na TL, kdy ověřujeme zásady správného volání 

 menší děti:  

 zaměřujeme se na procvičování jednoho čísla 

 sám si vymyslí, co se mu stalo a přivolává telefonicky pomoc, rodiče=operátor dbají na 

sdělení informací při volání: kdo volá (jméno, příjmení), co se stalo, kde se to stalo 

 

 

  



GRAFOMOTORICKÉ LISTY: 

- Obtáhni u  pracovních listů několikrát čáry (lomené, obloukové, přímé, kličky) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 



PRACOVNÍ LISTY PŘEDŠKOLÁCI, MATEMATICKÁ 

PREGRAMOTNOST: 

Číslice se pomíchaly s počtem, přiřaď správný počet jablíček k číslu a jablíčky vybarvi 

 



 



 



 

 



BÁSNIČKY: 

VČELKA 

Včelka měla nehodu, spadla, spadla na vodu. 

Stará olše, co tu stála, nad včelkou se slitovala, 

Poslala jí dolů list. Na tom lístku jako v člunku, 

přeplavala včelka tůňku. 

 

ČMELÁK 

Na louce za lesem máky se smějí,   

ze země vykoukne medvídek včelí. 

Vylétne do kraje, tiše si bzučí     

než zvoní poledne, v bříšku mu kručí. 

Usedne na šalvěj, jetel i zvonek,      

i  když je baculka, nezlomí stonek.  

 

 

 

 

 

https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/%c5%98%c3%adkadla_s_pohybem
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/%c5%98%c3%adkadla_s_pohybem
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/Rad%3a_pryskyrickikotvare/celed_makovite/Druh%3a_M%c3%a1k_set%c3%bd_(Papaver_somniferum)
https://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.Predskolni_vzdelavani/P%c5%99%c3%adpravn%c3%bd_ro%c4%8dn%c3%adk/2._setk%c3%a1n%c3%ad_-_V%c4%8del%c3%ad_medv%c3%addci
https://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.st/U%c4%8ditelsk%c3%a9_praktikum_2011%2f%2f2012/J_jako_JARO
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_bobotvare/celed_bobovite
https://www.ceskoskalicko.cz/cs/akce/pilna-jako-vcelka
https://www.cmelaci.cz/druhy-cmelaku-a-pacmelaku/cmelaci/


 

PROTIKLADY: 

 

 

 



PÍSNIČKY: 

 

 

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2018/10/Co-je-v-lese.jpg


 

 

 

 



ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST 

POHÁDKY: 

Houbová             

Byl jeden les a v tom lese rostly houby. Spousta hub. Ty houby spolu kamarádily. Hlavně ty 

malé, právě vykouknuté. Vyprávěly si vtipy, hrály různé hry a prováděly všelijaké taškařice. 

Člověk by nevěřil, jak i obyčejná houba dokáže lumpačit.  

Starý moudrý hřib to věděl. Co on se nazlobil, když se po ránu lesem rozléhalo jejich 

chichotání tak silně, že ostatním hříbkům nadskakovaly klobouky. Stále nezbedy napomínal, 

poučoval, ale nadarmo. Nebylo dne, kdy by neprovedly nějakou neplechu. Píchaly se 

jehličím, házely po sobě hlínu a dokonce pokřikovaly na slimáky hanlivá slova! Veškerá 

snaha o převýchovu byla marná. Nepomáhalo vůbec nic. Ani výstražné historky starého 

moudrého hřibu o tom, jak téměř pokaždé taková zlobidla skončí. Jednoho dne chodil po lese 

houbař. Měl gumové holínky, pletený svetr, v ruce košík a v kapse kudličku. Zlehka 

našlapoval a pozorně se rozhlížel kolem. Inu houbař. Starší zkušenější hříbky se krčily v 

mlází či pod spadaným listím, takže je téměř nebylo vidět. Houbař kolem nich prošel, aniž by 

si některé všiml. Tak chodil sem a tam, ale ačkoliv celý les houbově voněl, mimo tří prašivek 

nenašel nic. I zamířil k domovu. Když byl téměř na samém konci lesa, zaslechl prazvláštní 

smích a chichotání. Ušel pár kroků tím směrem. Chichotání sílilo. Ušel dalších pár kroků a 

chichotání zesílilo ještě víc. A když udělal poslední krok tím směrem, uslyšel ten prazvláštní 

smích docela zřetelně. Jak by ne, když se neposední hříbci navzájem lechtaly stébly trávy. 

Houbař zajásal. Než kukačka sedmkrát zakukala, měl košíček plný rozpustilých hub. Zvesela 

kráčel domů. Od té doby žádná houba už nikdy nepromluvila. 

 

- Poslechly malé houby moudrého hřiba? 

- Co se jim stalo? 

- Jaké je ponaučení? 

https://www.i60.cz/featured-photo/show/13886


TŘI MEDVĚDI 

 

- Byla Máša poslušná? 

- Co se mohlo Máše stát? 

- Co mají všechny tři pohádky společného? 

- V čem Karkulka neposlechla maminku? 

- Máme se bavit s tím, koho neznáme? 

- Vypravuj pohádku O Červené Karkulce podle obrázků. 

 

 



 

 

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2017/12/o-červené-karkulce.jpg


VÝTVARNÉ NÁPADY: 

Letní pantofle 

Nová kolekce letní obuvi 

 

 Výtvarný záměr: navrhnout vlastní letní obuv 

 Výtvarná technika: práce s papírem 

 Pomůcky: kartony A4, tužky, nůžky, lepidla v tubě, barevné papíry A5, fixy, dekorativní 

prvky (knoflíky, bambulky, vata, mušličky apod.), tavná pistole 

Motivace 

 Dikuse: Boty – poznáte, která bota je pravá a která levá? Umíte navlékat a zavazovat 

tkaničky? Jaké boty nosíme v zimě, v létě? Kde můžeme koupit boty? 

 Říkanky o botách – Kovej, kovej, kováříčku; Šiju boty do roboty; Paci, paci, pacičky, táta 

koupil botičky; Já ne, já ne, to ty, to ty, zouvalas mi obě boty. 

 Třídíme boty – děti přinesou boty z botníku a položí je na jednu hromadu. Mají za úkol je 

roztřídit do skupin podle: způsobu zapínání/barvy/druhu. 

 Experiment: Malé a velké boty – víte, proč nosíme boty, co nám sedí a nenosíme boty 

menší nebo větší? Přineseme malé bačkory/pantoflíčky + boty tatínka a maminky. Děti si 

postupně prakticky vyzkouší chůzi v obou botách a na základě toho vyvodí, proč je důležité, 

aby nám boty seděly. 

 Seznámení se záměrem – navrhnout si vlastní letní sandále. 

  

Realizace výtvarné činnosti 

Vhodné je před činností zhlédnout fotografie na internetu (Baťa, CCC) se zaměřením na letní 

obuv – sandály, žabky, pantofle. Upozorníme děti, aby pozornost zaměřily na pásky – jejich 

počet i vzhled (různé barvy, ozdoby, šířka, křížení). 

Děti si na karton A4 obkreslí obě své nohy bez nebo s bačkorami, pečlivě stopy vystřihnou. 

Samy se rozhodnou, zda chtějí na bílou stélku rovnou kreslit fixy nebo si ji nejdřív podlepí 

barevným papírem a pak dále dekorují.  Pokud děti kreslí na bílou stélku, mohou použít 



barevné fixy, v případě barevného podkladu saháme po černém fixu, který víc vynikne. Na 

stélky lze kreslit konkrétní letní motivy i dekorativní vzory. 

Na pásky dětem poskytneme barevné papíry A5. Děti si stříhají proužky, jejich konce natřou 

lepidlem a přilepí je na spodní stranu (podrážku) bot. Pro vatu, bambule použijeme lepidlo 

v tubě, v případě lepení knoflíků, mušliček dopomůže mamka s tavnou pistolí – kápne lepidlo 

na daný prvek a dítě si ho přilepí.  

 

 

Kytičky z ruliček 

Potřebujeme ruličky od toaletního papíru, barevný papír, nůžky, lepidlo, vodové nebo 

temperové barvy 

Postup:  

- ruličky natřeme zelenou barvou a necháme zaschnout (tvoří stvol květiny) 

- ze zeleného papíru vystřihneme tvar listů (pro každou kytičku 2 listy), okraj listů 

můžeme olepit jiným odstínem zelené nebo nakreslit obrys tmavší zelenou barvou 

- květ vystřihneme z barevného papíru (žlutá, růžová, červená, modrá) 

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Kolekce-sandálů.jpg


- v horní části ruličku 2x nastřihneme a květ do nástřihu vsadíme 

- do středu květu lze nalepit bambulku nebo knoflík 

- na spodní část ruliček nalepíme listy 

  

 

Houby z papírových talířů 

Potřebujeme papírové talířky, barevný papír + bílý, papírové kapesníčky, vodové barvy 

(tempery), lepidlo, listy ze stromu 

Postup: 

- papírový talířek rozstřihneme na ½ 

- natřeme červenou (muchomůrka) nebo hnědou barvou (hříbek) 

- vystřihneme nohu z bílého nebo béžového papíru 

- nohu nalepíme na barevný papír (sv. modrý, fialový nebo žlutý …) 



- na nohu nalepíme klobouk houby 

- u muchomůrky červený klobouk potiskneme prstem namočeným do bílé barvy a na 

nohu přilepíme z papírového kapesníčku sukýnku 

- vezmeme list stromů, potřeme zelenou barvou a obtiskneme k noze hub 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obrazky.cz/?q=n%C3%A1pady+na+tvo%C5%99en%C3%AD+s+d%C4%9Btmi&url=https://www.skolka-pripravy.cz/fotky62274/houby , houby t%C5%99este se, houba%C5%99 si v%C3%A1s odnese.jpg&imageId=54bb0777d085ff1f&data=lgLEEALRRgK1Ic3PNDW6tNtN8-3EMAvfrXTjFA9Xc_6LzZEnf0A6M0-TYDOuw8okOb4wCDzrNt24lgOghOAnqB6tR3U7F85e8dnTxAKdH5PEAsA1xALMWsQC7zE=

