
 

 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 8. – 14. 3. 2021  
TÉMATICKÝ BLOK:  

„Čím budeš, až vyrosteš?“  
 

Motivační říkanka k tématu: 

Kdo co dělá? 

Mlynář semele zrní v mouku, 

pekař upeče z ní mouku. 

Knihař knihu sváže,  

pro koho? Pro čtenáře. 

Truhlář pro včely úl postaví, 

včelař pak jen včelaří. 

Kuchař, ten zas rozbil talíř, 

nezaplatil za něj halíř. 

 

1) Vytleskejte slabiky z říkanky: 

- počítejte počet slabik v jednotlivých slovech (mly – nář, pe – kař) 

- říkejte si, na které písmeno slova začínají a končí  

Vzdělávací cíl: 

- rozvoj sluchového rozlišování, předčtenářských dovedností 

 

2)  S dětmi rozviňte rozhovor: 

- jaké máte povolání? 

- proč chodíme do práce? 

- čím chtějí být, až vyrostou? 

- mají všichni lidé práci? (maminky na MD – péče o malé dítě, nemocní lidé, invalidé – 

chtějí pracovat, ale nemohou, nezaměstnanost – chtějí pracovat a nemohou, nebo nechtějí 

pracovat) 

 

Hádanka pro děti: 

Jak se říká tomu, komu se nechce pracovat? (Lenoch) 

Znáte z pohádek nějaké lenochy? (Líný – Hloupý Honza) 

  



 

Vzdělávací cíl: 

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy, a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vést rozhovor, 

respektovat mluvčího 

3) Zahrajte si na pekaře – zdobení dortu 

- poslechněte si pohádku: „Povídání o pejskovi a kočičce, jak pekli dort“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw 

- povídejte si o příběhu, co vše dali do dortu, co je správně, co špatně 

- vyrobte si doma svůj vlastní dort podle fantazie např. z PET víček, luštěnin, těstovin, 

korálků, stavebnic 

 

 

 

Vzdělávací cíl: 

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

koordinace ruky a oka 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw


4) Vypracujte pracovní list 

- grafomotorický prvek „Spirála“ – kuchařka míchá polévku 

- pokud nemáte tiskárnu, postačí Vám předkreslit dítěti začátky spirály na papír 

Vzdělávací cíl: 

- dodržování správného špetkového úchopu, sedu 

- vyvození úchopu je poměrně snadné, ale jeho upevnění je nesmírně náročné a vyžaduje 

dostatek času (v řádech měsíců). Buďte důslední a opravujte dítě pokaždé, když drží 

tužku nesprávně, i když je to již „otravné“ a máte pocit, že to k ničemu nevede, 

trpělivost je na místě 

Viz příloha č. 1 

  



5) Zahrajte si na architekty a stavbaře 

- nechejte děti tvořit z jakýchkoliv konstruktivních předmětů ve Vaší domácnosti různé stavby 

a projekty (stavebnice, kostky, hrnce, pyramida z toaletních papírů, plastové kelímky, brčka, 

špejle, 3D konstrukce z namočeného hrachu a párátek…) 

 

 

Vzdělávací cíl: 

- rozvoj prostorové představivosti, vizuomotoriky, zvládání jemné motoriky (zacházení 

s předměty denní potřeby, s drobným materiálem 

 

  



Další náměty na činnosti: 

Zahrajte si s dětmi na různá povolání: 

- „Na restauraci“ – nechte děti nachystat stůl k obědu, večeři 

- „Na kuchaře“ – vařte spolu, nechejte děti tvořit – např. slepovat sušenky, mazat máslo na 

chleba 

- „Na popeláře“ – nechejte je vynést odpadky 

- „Na uklízečku“ – mohou vytírat prach 

- „Na malíře“ – nakreslit pohádku 

- „Na galeristu“ – uspořádání výstavy svých výtvorů 

- „Na hudebníka“ – hraní na předměty (hrnec a vařečka ) 

- „Na rybáře“ – lovení papírových rybek z vany atd. 

  



Příloha č. 1 

 

 

 

 

 



Zdroje: 

www. cz.pinterest.com 

www.youtube.com 

 


