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Plán distanční výuky od 1. do 5.3.  

téma „Karneval“ 

Pondělí 1.3. 

 Vycházka s rodiči k MŠ, vyzvednutí sady pracovních listů dle jména 

 Prohlédnutí pracovních listů s rodiči, diskuze – co nás čeká, jak si práci naplánujeme, tvorba 

„rozvrhu“, příprava pomůcek (děti si ořežou pastelky, připraví vše potřebné) 

 Vybarvení omalovánky na úvodní straně, podpis 

 Opakujeme zpěv s dětmi: 

Dobré ráno, krásný den, 

začneme den s úsměvem, 

pustíme sem čerstvý vzduch, 

v zdravém těle zdravý duch.  

Stoupneme si vedle sebe, 

pohladíš mě a já tebe.  

Za ruce se chytíme, do kolečka sedíme. 

Úterý 2.3. 

 Pracovní list č.1 – Zraková diferenciace – najdi lišící se obrázek na řádku a vybarvi ho. 

 Umíš věc na řádku pojmenovat? Vytleskej ji. 

 Víš co je to karneval? Povídej si s maminkou nebo tatínkem. 

 Podívej se pozorně na krátkou pohádku Bambulín a Berunka – Karneval 

https://www.youtube.com/watch?v=VpoVMlpVIRs&feature=emb_title 

 Uměl bys odpovědět na otázky? 

 Co vše bylo potřeba před karnevalem připravit? 

 Jaké kostýmy si broučci připravili? 

 Proč vážka plakala? 

 Jaký kostým bys vyrobil vážce ty a jak? Nakresli ho. 

Středa 3.3. 

 Pracovní list č.2 – Sluchová analýza-syntéza – spojujeme slova, která začínají na stejnou 

hlásku. 

 Rodič říká slova týkající se karnevalu (masek apod.) dítě vytleská 

 Šašek -pohybová říkanka (ukazujeme, několikrát opakujeme) 

Šašek ten si poskakuje, 

takhle nožky protahuje. 

Ručkama si kývá, 

očičkama dívá. 

Teď si dřepne, klekne, sedne, lehne,  

už se ani nehne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpoVMlpVIRs&feature=emb_title
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Čtvrtek 4.3. 

 Opakování pohybové říkanky Šašek. 

 Pracovní list č.3 – Grafomotorika (klubíčka) 

 Poznáš masky zvířat? Zkus si doma vyrobit také takovou: 

https://www.testovanonadetech.com/sablona#masky 

 Zazpívej si písničku Pojďte s námi na karneval - 

https://www.youtube.com/watch?v=SG6PTRViAIw 

 

Pátek 5.3. 

 Pracovní list č.4 – Analyticko syntetická činnost – přiřazování dvojic 

 Práce s obrázky z pracovního listu: 

- Hra pexeso (hledání dvojic) 

- Schovávaná – který obrázek se ztratil? Komu chybí do dvojice? 

- Moje maska a co k ní potřebuji – kreslení vlastní dvojice 

- Nalepení dvojic na papír 

 Opakování pohybové říkanky Šašek. 

 Opakování písničky Pojďte s námi na karneval. 

 

 

 

https://www.testovanonadetech.com/sablona#masky
https://www.youtube.com/watch?v=SG6PTRViAIw

