
                                      Týdenní plán                      
                                                                Třída Hvězdičky    
                                                           

období od 8.3. – 12.3.2021 
 

Téma týdne:                      Jaro ťuká na vrátka                  
 
 

Cíle 
Poznávání dalšího ročního období – jeho 
změn kolem nás. Náslech a vypravování 
pohádek – rozvoj předčtenářské 
gramotnosti. Počítání do 10, více x méně.  

Čteme dětem 
Četba úkolů pro děti + obrázková pohádka O sluníčku   
a O kohoutkovi a slepičce. Náslech, porozumění textu, 
potom vypravování pohádek vlastními slovy, počítání 
a pojmenování postav a dějů. 

 

Dítě a jeho tělo 
Cvičení s abecedou – pokračování ve cvičení podle jednotlivých písmenek - každý den 3 cviky aspoň 6x. 
Sluneční paprsky – č.1 – spojování květin se slunečními paprsky – rovné čáry; 

- č. 2 – spojování bodů a tvoření tak malých trojúhelníků + správné držení tužky. 
Vytleskávání slov po slabikách – ja-ro, bře-zen, slu-ní-čko, sně-žen-ka, ble-du-le, pe-tr-klíč, tu-li-pán. 
Obtáhni a vykresli – jarní květiny (petrklíč a tulipán) pod textem. Dávej pozor na ,,nepřetahování“. 

Dítě a jeho psychika 
Březen – co všechno se bude tento měsíc dít? – prohlédněte si obrázek pod textem, děti poví, co vidí. 
Petrklíč – básnička, přečtěte si jí společně, vysvětlete si význam jednotlivých slov a pak se jí naučí nazpaměť. 
Travička zelená – písnička – najděte si jí na You Tube (písničky pro děti) a společně si jí každý den zazpívejte. 
O sluníčku – pohádka doplněná obrázky – čtěte si jí společně, děti doplní správné slovo podle obrázku. 
O kohoutkovi a slepičce – četba, poté vypravování děje, co se stalo kohoutkovi a co pak dělala slepička? 
Počáteční písmeno – Jaro, Sluníčko, Bledule, Petrklíč, Tulipán, Semínko, Kytička, Déšť, Ptáci. 
Počítání semínek- vysypte si semínka na stůl a napočítejte jich 10. Poté udělejte dvě hromádky po 5.  
 Z jedné    odeberte 2 semínka – ve které hromádce je jich více a kde méně? Můžete i jiné varianty. 

Dítě a ten druhý 
Semínka – zasaďte si společně semínko jedno nebo víc (obilí, trávy) do malého květináče a sledujte každý 
den co se děje. Ukažte si to na obrázku pod textem, jak semínko ,,klíčí“. 

Dítě a společnost 
Hygienická pravidla – dodržujte s dětmi důslednou hygienu, dbejte na jejich časté mytí rukou. Ale i ostatní 
pravidla, která máme v MŠ (připomeňme další dvě) – úklid po sobě (hračky, věci, ze stolu), neskáčeme        
do řeči – nedávejte jim přednost, ale ať vyčkají, než domluvíte.  

Dítě a svět 
Povídejte si s dětmi o nastalém lockdownu – co to je a proč ho musíme dodržovat, připomeňte si s nimi 
nebezpečný virus covid 19 – ať vám řeknou příběh ,,O Koroňákovi“, který znají z MŠ. Můžou s vámi 
poslouchat zprávy v rádiu nebo sledovat v TV, aby věděly, že není na světě jen ,,krásně a bezpečně“,            
ale že na nás číhá mnoho nebezpečných věcí a nemocí. 

 

 Činnosti venku 
Na procházkách nebo na zahradě splňte jednoduché úkoly, které jsou pod textem (pozoruj, poslouchej, 
dotkni se, najdi…). Můžete si venku i zacvičit jednoduché cviky – chůze (pomalá, rychlá, dozadu), běh na cíl,  
poskoky na jedné a poté druhé noze, poskoky snožmo dopředu, dozadu, na bok…. 



 

 
                                  Březen – co všechno se děje v tomto měsíci? 

 

                       Děti popíšou svými slovy všechny obrázky, které zde vidí. 

 

                        Říkejte si každý den, co je za měsíc, den, rok a období. 

 
 

        

 
 

 

 



            ŘÍKEJ, CO A KOHO VIDÍŠ A PROČ SI MYSLÍŠ, ŽE TO VŠECHNO PATŘÍ K JARU? 

               

 
 

 

 



         BÁSNIČKU SI PŘEČTĚTE A POTÉ SE JÍ NAUČÍ DĚTI NAZPAMĚŤ 

                                                     Petrklíč - báseň 

 

                                       

 
 

 

 

 JARO  - na procházce venku splň tyto úkoly: 

Pozoruj ….. měnící se přírodu – co je na ní jiné než v zimě? 

Najdi ……. sedmikrásku, pupen na stromě nebo keři, hnízdo, žížalu… 

Dotkni se …… kůry stromu, trávy, kamene, hlíny, petrklíče (ale netrhej!). 

Poslouchej …..zpěv ptáků (odkud přichází?), bzukot včel, jiné zvuky, které 

uslyšíš – popiš je. 



Prohlédni si postupně všech 9 obrázků od prvního až do posledního. Povídej,   

co na obrázcích vidíš a co se tam děje – poté si zasaďte semínko (obilovin    

nebo trávy) a pozorujte ho každý den. Nezapomeňte zalévat. 
 

           

 



 
Pohádka O sluníčku s písmenky i obrázky – přečtěte si jí společně a děti budou 

doplňovat vždy správné slovo do pohádky podle obrázků. Poté budou děti 

pohádku vypravovat svými slovy. (omlouvám se za zhoršenou kvalitu obrázku) 

 

                    

 

 

 

 



           Pohádku si přečtěte a poté vypravujte. Co se stalo kohoutkovi a proč? 

            Co udělala slepička a za kým běžela? Jaké z pohádky plyne ponaučení? 

 

 

 

 
          

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlédni si všechny obrázky a poté si je rozstříhej – pouze horní.  

Do spodní části potom obrázky nalep tak, jak jdou správně po sobě – začínej 

vždy zleva. 

Dodržuj posloupnost (pořadí) obrázků. Který bude první, druhý,……..až pátý? 

Nakonec si je vykresli. 

(pokud nemáte možnost tisku, tak si to ukazujte na tomto obrázku na počítači nebo v mobilu) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


