
Téma: Objevujeme svět kolem nás 

Podtéma: Co děláme celý den a celý rok 

Rozvoj tělesných dovedností: 

- Přísunný krok – písnička Měla jsem milého hulána z pořadu Hýbánky 

(https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky)  

- Opičí dráha – inspirace na domácí opičí dráhu 

https://www.youtube.com/watch?v=SJxPcG_wg1 

- Cvičení s Míšou Růžičkovou – písnička Jaro, léto, podzim, zima 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

Rozvoj řečových dovedností:  

- Jaký je dneska den? Zopakuj si všechny dny v týdnu, které dny jsou pracovní? 

(chodíme do školky), které dny je volno? (nechodíme do školky) Spočítej, kolik máme 

dnů v týdnu? Každý den v týdnu vytleskej, zjisti, na jakou hlásku začínají?  

- Znáš všechny části dne? Co děláš ráno, dopoledne, v poledne a večer?  

- Jak poznáš, že je den noc?  

- Jaké máme roční období? Vyjmenuj je. Jak poznáš tyto roční období? Kolik máme 

ročních období? Na jakou hlásku začínají? Vytleskej jednotlivé roční doby. Kolikrát 

jsi tlesknul?  

- Znáš všechny měsíce z v roce? Kolik jich je? Vyjmenuj je. Které měsíce jsou jarní, 

letní, podzimní, zimní?  

- Nauč se básničky:  

Měsíce:  

Leden na rampouchy hrál, 

Únor posune den dál, 

březen trávu tlačí vzhůru, 

duben barví stromům kúru. 

 

 

 

 

Květen barevný má fráček, 

červen zpěvavý je ptáček, 

červenec je léto u vody, 

srpen prázdninové příhody   

 

Září – škola volá zas, 

říjen podzimní je čas, 

listopad – spí zahrádka, 

prosinec je pohádka. 

Dny v týdnu:  

V pondělí, v pondělí 

táta práci rozdělí, 

v úterý, v úterý 

dá nám čisté zástěry, 

ve středu, ve středu 

už to s rýčem dovedu, 

a když přijde čtvrtek, 

ryju jako krtek. 

A když přijde pátek, 

už čekáme svátek! 

V sobotu, v sobotu 

skončíme tu lopotu. 

A když přijde neděle, 

vstává se nám vesele!! 

https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky
https://www.youtube.com/watch?v=SJxPcG_wg1
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Náměty na hudební činnosti:  

- Písnička Jaro, léto, podzim, zima https://www.youtube.com/watch?v=MHBNsCqq3Ts 

- Poslech – Měsíce: Prosinec https://www.youtube.com/watch?v=mttpj-_3vgI, Září 

https://www.youtube.com/watch?v=Iw6okDgxgS4 

Do jakých ročních dob zařadíš jednotlivé měsíce? Pozorně poslouchej, co se v písničkách 

zpívá. Vzpomeneš si, zda v písničce zazněly znaky jednotlivých měsíců?  

Noty k jednotlivým písničkám:  
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Náměty na výtvarnou činnost:  

- Tvarování z modelíny – postavičky při různých denních činnostech 

 

 

- Jak vypadá den a noc? Malba temperami, vodovkami/ kresba pastelky, voskovky…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Vymalovánka denní činností  

 

 



Tip na zajímavý odkaz: https://annapaap.cz/jak-naucit-deti-mesice-v-roce-hrave/  

Zdroje:  

https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky 

https://cz.pinterest.com/pin/633387428026197/ 

https://www.ms-nizkov.cz/okno-do-tridy-kotatek/co-delame-cely-den-lisdske-telo 

https://www.raj-not.cz/detem-zpevnik-zdenek-sverak-jaroslav-uhlir-12582/ 

https://cz.pinterest.com/pin/79235274674310118/ 

https://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni

_vzdelavani/Pan%C3%AD_Zima_jede/Co_d%C4%9Bl%C3%A1me_cel%C3%BD_de

n 

https://cz.pinterest.com/pin/3237030967833315/  

 

Pracovní listy – na dalších stranách dokumentu  
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