
                                                   Týdenní plán                      

Náměty pro předškoláky                   Třída Hvězdičky    
                                                           

období od 9. – 13.11.2020 
 

Téma týdne: Barevný týden                         
Ranní kruh 
Povídejte si o barvách kolem nás, 
jakou teď vidíš barvu, když se 
podíváš před sebe, vedle sebe, za 
sebe…..Říkejte si, co je za den, 
měsíc, období – každý den. 

Cíle 
Poznávání základních i vedlejších 
barev – rozvoj zrakové schopnosti. 
Komunikování a vyslechnutí jeden 
druhého. Vyhledávání barev 
v prostoru – prostorová orientace. 

Čteme dětem 
Hledejte barvy ve vašich knížkách, 
dávejte si úkoly, např. ,,najdi  
v této knížce modrou a bílou 
barvu. Trénujte to i obráceně, ať 
děti zkouší vás rodiče. 

 

Dítě a jeho tělo 
 
Dechová cvičení – pomalý nádech a výdech nosem, nádech nosem a výdech pusou, nezvedáme ramena. 
Foukací cvičení – vánek, vítr, vichřice - foukáme do ruky, peříčka, bublifuku, spadaného listí – od mírného        
až po velké foukání – dodržování správného dechu – dodržujte mezi sebou rozestupy aspoň 2 metry. 
Artikulační cvičení hlásek B, M, Č, Z, Ž + sluchové rozlišování. 
Procvičování mluvidel – podle sešitů na mluvení, každý den 2 cviky – opakovat aspoň 3x. 
Rytmizační hry – na tělo – tleskání, pleskání, dupání s básničkou ,,Padá lupen po lupenu“ (opakování). 
Vytleskávání slov po slabikách – bu –ben, ma-min-ka, če-pi-ce, zá-vo-ra, žá-ba,…..+ počítání slabik. 

Dítě a jeho psychika 
 
Bílá – co je kolem nás bílého, najdi tuto barvu. Na jakou hlásku začíná? Jaká znáš další slova na tuto hlásku? 
Modrá – co může být modré? Jakou hláskou začíná slovo ,,modrá“? Řekni další slova na tuto hlásku. 
Červená – co slyšíš na začátku? (či či..) Dodržuj správné špulení pusy + zuby na sebe. Co je červené? 
Zelená – koho slyšíš na začátku slova? (zzz,bzzz…) Zde roztáhni pusu do širokého úsměvu + zuby na sebe. 
Žlutá – zde opět stáhni pusu na kapříka + zuby na sebe. Co může být kolem nás žluté? Znáš jiné slovo na tuto 
hlásku, pokud ano, můžete si slova psát na papír, poté je přinesete do školky. 
Líbí se ti tyto barvy? Která nejvíc? Jaká mamince a tatínkovi? Povídejte si o tom, proč se vám ty barvy líbí. 
Šeptání – 10 minut denně (dopoledne) komunikujeme pouze šeptem, šetříme si hlásky – hlasový klid.               

Dítě a ten druhý 
 
Hrajeme si hru ,,Čáp ztratil čepičku“ – hledáme po pokoji i venku v přírodě tyto, ale i ostatní barvy (základní i 
vedlejší), které si vymyslíme.  
DÚ – nakreslit nebo namalovat obrázek z těchto pěti barev (pastelky, fixy, vodovky, tempery,…) na A4 nebo 
A3. 

Dítě a společnost 
 
Poznáváme okolní přírodu a život v ní. Připomínáme si naše třídní pravidla – převážně ta hygienická.  
Povídáme si o tom, proč je vše kolem nás barevné a nejen černobílé. Proč? Řekněte si o tom s rodiči nebo 
prarodiči. Učíme se básničku: Barevný svět  - dodržování správné výslovnosti již zafixovaných hlásek!! 
 



 

Dítě a svět 
 
Najděte si v atlase nebo na globusu ,,barevnou zeměkouli“ – povězte si, co která barva znamená (modrá – 
voda, hnědá -  hory, zelená – louky , lesy, atd.) 
Mluvíme o ,,nouzovém stavu“, proč je opět zavedený, jaká pravidla musíme my i rodiče dodržovat. 
Připomínáme si pohádku o ,,Koroňákovi“. Doma na youtube.com ,,Pohádka o Koronaviru – maňáskové 
divadlo. 

 

Akce týdne 
 

Činnosti venku 
Hledejte tyto barvy venku, na zahradě, v obchodě, 
v přírodě… 

 

 
               Barevný svět 

 

Mám pastelky mám, jejich barvy znám. 

Nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá. 

Zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu. 

Modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře. 

Šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí. 

Žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí. 

Mám pastelky mám, jejich barvy znám. 

Jen já dobře vím, co si nakreslím. 

 

 

Červená je jablíčko,              (číhá, čínka, čáp,čepice, čichá, čouhá, Čenda, Čechy,…..) 

žlutá citrón, sluníčko,           (žába, želva, žirafa, žampión, Žaneta, žehlí, žolík….) 
zelená je travička,                 (zívá, zebe, zima, zoufá, zítra, závěje, zuby, Zita…..) 
modrá chladná vodička,      (maminka, míchá, moje, malá, Monika, Michal, mává…) 

černá bude pro kočku,          
bílá na sněhovou vločku.     (babička, buben, Bára, býk, bydlí, bouda, Bohouš, bimbá…) 
 

                                                                   

                                                                



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


