
 

 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 15. – 21. 3. 2021  
TÉMATICKÝ BLOK:  

„Vím, kde bydlím.“  
 

Motivační říkanka k tématu: 

Když kolem cesty rostou domy, 

v zahradě kulatí se stromy, 

je mezi nimi kaštan, ořech, lípa 

a kdesi uvnitř 

ptáček pípá. 

A je to česká krajina, 

pestrá jak sukně mámina. 

 

1) Vytleskejte slabiky z říkanky: 

- počítejte počet slabik v jednotlivých slovech  

- říkejte si, na které písmeno slova začínají a končí  

- zkuste rozebrat báseň, o čem je, jaké známe stromy, jaké stromy rostou v Našem 

blízkém okolí? 

- přirovnání – Jak sukně mámina, jaké znáš ještě přirovnání? 

 

Vzdělávací cíl: 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, práce s informacemi 

 

 

 

2) Kde bydlím?: 

- vědět jakou mám adresu 

- Můj vysněný domov – kresba nebo malba vysněného domova dle vlastní fantazie, 

podpis a datum 

 

Vzdělávací cíl: 

- rozvoj tvořivého sebe vyjadřování, rozvoj představivosti a fantazie 



 

 

3) Kde domov můj? 

- poslechněte si českou státní hymnu  

https://www.youtube.com/watch?v=vCbRsGMb1fs 

- popovídejte si o textu, o státních znacích, hlavním městě, národním stromě 

- vypracujte si pracovní list – Nakresli a vybarvi vlajku ČR ve vodorovné poloze 

 

 

 

 

Vzdělávací cíl: 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj jemné motoriky, 

koordinace ruky a oka, rozvoj povědomí o České republice 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCbRsGMb1fs


4) Vytvořte si město: 

- z různých krabiček od čaje, sýrů a podobně zkuste s dětmi vytvořit město, místo kde žijete, 

Ostravu 

Vzdělávací cíl: 

- mít povědomí o místě, ve kterém dítě žije, orientace v řádu a dění v prostředí, ve 

kterém žije, vytváření pozitivního vztahu k němu 

- zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály, běžnými pracovními pomůckami  

- rozvoj představivosti a fantazie 

Viz příloha č. 1 

 

 

5) Domácí překážková dráha: 

- např.: podlézt židli, válet sudy, trefit se míčem do kyblíku, prolézt tunelem (2 židle naproti 

sobě přehozené dekou), přeskočit koš na prádlo, prolézt pavučinou (natažený provázek mezi 

nábytkem) 

Vzdělávací cíl:¨ 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 

 

 

 

 

  



Další náměty na činnosti: 

- práce s mapou – Co všechno v ČR máme? (města, řeky, hory) 

- práce s dětskou encyklopedií (státy okolo Nás, jakou řečí se u Nás mluví, znáš i jiné 

jazyky?) 

- Kdo ještě bydlí u Vás doma  



Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

www. cz.pinterest.com 

www.youtube.com 

 


