
Téma: Paní zima jede 

Podtéma:  Zimní hry a sporty 
 

Rozvoj řečových dovedností: 

 Jaké znáš roční období? Vyjmenuj roční období a připomeň si jeho znaky. Jak poznáš 

zimu?  

 Když napadne sníh, můžeš venku sáňkovat, bobovat, jaké další zimní sporty znáš?  

 Kdy a kde jsi naposled prováděl zimní sport, jaké máš vzpomínky na sportování?  

 Jak nám prospívá zdraví sportování?  

 Sleduješ sport v televizi, na stadionu? Znáš nějakého sportovce?  

 Nauč se básničky: 

Zimní sportování 

Hurá sláva, sníh je tady,  

s ním si já vím vždycky rady. 

Vezmu boby nebo sáně, 

 posadím se rychle na ně. 

Potom rychle z kopce sjedu, 

do závěje nepojedu. 

Náměty na činnosti:  

 Vytleskávání slov se zimní tématikou (zima, lyže, sáně, sněhulák, brusle…) kolikrát 

jsme tleskli? Jakou hlásku slyšíš na začátku slova?  

 Podívej se na nějakou zimní pohádku, nebo si nějakou předčti (Ledové království, 

Sněhová královna) 

 Podívejte se v televizi na nějaký zimní sport  

 Jdi ven a vyzkoušej nějaký zimní sport 

 Nakresli zasněženou školku  

 Omalovánky se zimní tématikou 

  

Sníh 

Sníh přikryl jak v pohádce, 

záda naší zahrádce, stromu kouká 

jenom kmen, oblečte se, pojďte ven!  

Projdeme se v závějích, vločky se jen 

usmějí, zasypou nám čepičky, bílý je 

svět celičký. 



Zimní hádanky: 

Není to peřina, není to deka,  

krajinu přikryje, slunce ho leká. 

(sníh) 

Bojí se sluníčka,  

spí hlavou dolů, kape z něj vodička,  

ozdobí školku. 

(rampouch) 

 

Tatínek jde do sklepa, 

už se těším na ně, 

sníh na okno zaklepal, oprášíme… 

(sáně) 

Přečti si s maminkou, tatínkem zimní příběh 

Zvládneš poznat obrázky mezi slovy? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafomotorika 

 



Pomoz lyžaři najít správnou cestu do cíle, nezapomeň správně držet tužku. Poté vybarvi 

lyžaře a praporky.  

 

 



Výtvarná činnost, stříhání. 

Nejprve si vezmi pastelky a vybarvi si kluka s kočičkou na bobu. Dále vezmi nůžky a stříhej 

směrem k vymalovánce, podle rovných čar. Poté vezmi nastříhaný proužek a roluj ho směrem 

nahoru.  Obrázek by měl vypadat takto:  
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