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Plán distanční výuky od 8. do 12.3. 

téma „Sluníčko už vstalo, přírodu nám probudilo“ 

 

Pondělí 8.3. 

 Pozdravíme se písničkou:                                                                                                                                

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. 

 

 Vykoukni z okna a pověz: „Jaké je dnes počasí?, Co se nám blíží za roční období? “  a 

vyjmenuj všechny 4 roční období 

 Co patří k JARU? Povídej s maminkou nebo tatínkem 

 Jarní rozcvička – zkus vymyslet s maminkou, tatínkem nebo se sourozenci (např. protahovací 

cviky) 

 Pracovní list č. 5 – Zraková diferenciace – najdi v řadě odlišný obrázek, pojmenuj a vybarvi 

 

Úterý 9.3. 

 Pracovní list č. 6 –Sluchová analýza - syntéza – vystřihni obrázky,  pojmenuj a najdi rýmující 

se dvojice a nalep je k sobě na papír. Pokud chceš, obrázky vybarvi. 

 Pracovní list č. 7 – Grafomotorika – spoj všechny body na kole se středem, aby se kola mohla 

točit 

 Zazpívej a zatancuj si písničku „Sluníčko, sluníčko“: 

Čiperkové - Sluníčko, sluníčko - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws 

 Výroba tulipánu z toaletní ruličky: 

https://cz.pinterest.com/pin/389631805243398122/?fbclid=IwAR0ozxzyz0iywFkp3E-

zhoVmaj9NCcUMRYF4_j6VTkKoLeHfnJYV-Drj3UA 

 Jarní vycházka s rodinkou: 
 https://cz.pinterest.com/pin/16536723621731408/ 

 

 

Středa 10.3. 

 Pracovní list č. 8 –Zraková diferenciace – najdi a pojmenuj odlišný obrázek na řádku a 

vybarvi ho. Zkus zařadit, zda je to ovoce nebo zelenina. 

https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws
https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws
https://cz.pinterest.com/pin/389631805243398122/?fbclid=IwAR0ozxzyz0iywFkp3E-zhoVmaj9NCcUMRYF4_j6VTkKoLeHfnJYV-Drj3UA
https://cz.pinterest.com/pin/389631805243398122/?fbclid=IwAR0ozxzyz0iywFkp3E-zhoVmaj9NCcUMRYF4_j6VTkKoLeHfnJYV-Drj3UA
https://cz.pinterest.com/pin/16536723621731408/
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 Pracovní list č. 9 – Matematické představy – méně – více. Na závěr, pokud zvládneš čísla, 

můžeš k obrázkům připsat správný počet 

 JARNÍ BÁSNIČKA S UKAZOVÁNÍM (vložena na konci plánu, několikrát opakujeme) 

 Cvičíme dětskou jógu – POZDRAV SLUNCI: 

LALI JÓGA: Pozdrav slunci - celá sestava - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8 

 Jarní šeptanda – Rodič sedí naproti dítěti a šeptá slova patřící k jaru. Dítě řekne, co slyšelo. 

 

Čtvrtek 11.3. 

 Opakování pohybové básničky  

 Pracovní list č. 10 – Prostorové vnímání - diktát – dole – nahoře – vpravo - vlevo 

 Pracovní list č. 11 – Grafomotorika – procvič si šikmé přerušované čáry obyčejnou tužkou a 

obrázek vybarvi 

 Poznáš jarní květiny? S maminkou nebo tatínkem si prohlídni obrázky jarních kytiček 

z internetu (sněženka, narciska, bledule, tulipán, krokus…), povídej: jaké mají barvy, vytleskej 

na slabiky, na jaké písmeno začíná, zkus se zamyslet a vymysli jiná slova na stejné písmeno  

 Jarní hádanky – Uhodneš kytičky? (vloženo na konci plánu) 

 

 

Pátek 12.3. 

 Pracovní list č. 12 – Sluchová diferenciace – Dospělý řekne slovo a ty ukážeš a pokud 

správně, tak si obrázek vybarvi. Zkus poznat začáteční a koncové písmenko daných slov. 

 Pracovní list č. 13 – Zraková pamět – umístění obrázků ve správném pořadí, správné obrázky 

zaznamenej 

 Opakování písničky Sluníčko, sluníčko 

 Opakování pohybové básničky 

 Co se ti na jaru nejvíc líbí?, Která kytičky je tvoje oblíbená? Zkus namalovat na papír 
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