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Plán distanční výuky od 22. do 26.3.  

téma „Hody, hody, doprovody“ 

Pondělí 22.3. 

 Pozdravíme se písničkou „Dobré ráno, krásný den…“ 

 Pracovní list č. 22 – řeč – tvorba protikladů – DOMINO - rozstříhej obrázky po přerušovaných 

čárách (nezapomeň správně držet nůžky ), diskuze s rodiči – Víš, co jsou protiklady?, Znáš 

hru domino?, Přilep na papír správně poskládané domino a pokud chceš, obrázky vybarvi. 

 Blíží se nám Velikonoce! – povídej si s maminkou nebo tatínkem o Velikonocích, seznámení, 

co k nim patří?  

 Pracovní úkol č. 23 – sluchová analýza – syntéza – hláskování slov – splň úkoly č. 1 a 2. 

Pokud správně uhodneš, za odměnu daný obrázek vybarvi 

 Slepičí domácí diskotéka:  

https://www.youtube.com/watch?v=ip013AKz1Ko 

 

 

Úterý 23.3. 

 Pracovní list č. 24 – zraková diferenciace – reverzní dvojice – pozorně se dívej na dvojice a 

barevnou pastelkou škrtni jakkoli lišící se obrázek, nezapomeň na správné sezení u stolu a 

držení pastelky 

 Zkus si vyzdobit svoji nádobu na vajíčka (podle vlastní fantazie) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pracovní list č. 25 – matematické představy – méně, více, stejně – nejdříve pojmenuj, 

vytleskej a zkus rozlišit – ovoce nebo zelenina, odpovídej na otázky, na závěr pokud zvládneš, 

napsat číslice (podle vzoru) a vybarvit podle skutečnosti 

 Zatancuj si, rozhýbej se, napodob zajíčka na písničku: „Zajíc ve své jamce“  a zkus zazpívat 

https://www.youtube.com/watch?v=bwlKgtmjBEU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ip013AKz1Ko
https://www.youtube.com/watch?v=bwlKgtmjBEU
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Středa 24.3. 

 Pracovní list č. 26 – grafomotorika – kličky – soustřeď se a zkus obyčejnou tužkou, včelku si 

vybarvi  

 Podívej se na krátkou pohádku – Spejbl a Hurvínek – Hurvínkova pomlázka   

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o 

Zkus odpovědět na otázky:  

 Co šel Hurvínek koupit? 

 Kolik peněz Hurvínek ztratil? 

 Proč Mánička byla nešťastná? 

 Co paní Kateřina upekla z nepovedených kraslic?  

 Pracovní úkol č. 27 – řeč – tvorba nadřazených pojmů – maminka nebo tatínek vysvětlí 

nadřazená slova, odpovídej a vybarvi podle pokynů (diktát) 

 Nauč se básničku  

PRO HOLČIČKY                                                                   PRO KLUKY 

Namaluji vajíčka,                                                               Vezmu proutí, provázek, 

která snesla slepička.                                                        upletu pět pomlázek. 

Připravím si pentličku,                                                      s tou nejhezčí půjdu zítra, 

dám ji tomu hošíčku,                                                        ráno, od časného jitra. 

který příjde zítra k nám,                                                  K dívkám, které dobře znám, 

za koledu mu je dám.                                                      košík ten už také mám.                                      

 

Čtvrtek 25.3. 

 Opakujeme některou básničku nebo písničku ze seznamu 

 Pracovní ůkol č. 28 – vnímání času – rozstříhej obrázky a nalep na papír podle dějové 

posloupnosti, zkus celými větami popsat, co vidíš 

 Zopakuj si velikonoční básničku  

 Výroba velikonočního vajíčka podle domácích pomůcek a podle sebe  

 

 

Inspirace:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
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 Pracovní list č. 29 – sluchová paměť – postupuj podle pokynů 

 

Pátek 26.3. 

 Pracovní list č. 30 – matematické představy – třídění – rozstříhej a nalep podle pokynů 

dospělého 

 Velikonoční puzzlohraní – nakresli svoje barevné vajíčko/a (může se zapojit celá rodina ) a 

rozstříhej buď jen na půl a nebo na větší kusy (puzzle) a zamíchej s ostatními a hledej správné 

kusy 

 Zopakuj si básničku  

 Zopakuj si slepičí tanec  

https://www.youtube.com/watch?v=ip013AKz1Ko 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ip013AKz1Ko

