
Týden 15.-19. 3. 2021              Téma: Místo, kde žijeme 

Ahoj holky, ahoj kluci! 

Máme před sebou další týden s úkoly, které budete opět plnit doma. Pevně 

doufáme, že se situace brzy změní a všichni se sejdeme ve školce a budeme si 

hrát a plnit úkoly společně. Jelikož máme ve školce samé šikulky, tak to určitě 

zase všichni hravě zvládnete. Ale stále platí to, že není potřeba splnit úplně 

všechno.  

Tento týden si zkuste společně popovídat o místě, kde žijete:  

- o vašem domě (jaký je Váš dům, jaký je Tvůj pokoj, jaké je číslo Vašeho 

domu, kudy vede cesta do MŠ),  

- o vaší obci (jak se jmenuje, jaké jsou okolní vesnice, co je tu zajímavého, 

jestli tu protéká nějaký potok nebo řeka)  

- o nejbližším městě (jak se jmenuje, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem)  

- o naši zemi (jak se jmenuje, jaká je naše vlajka, jaké máme hlavní město, 

jak se jmenuje náš prezident)  

- o planetě Zemi, popřípadě vesmíru.  

Můžete se společně kouknout na následující odkaz – pořad pro děti o České 

republice, kde se spoustu věcí dozvíte 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-

republika?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka 

 

Určitě chodíte na procházky, tentokrát se ale zkuste zaměřit na zajímavá místa 

kolem vašeho bydliště. Ať už je to budova školy, školky, kostel, park nebo potok. 

Jestlipak jste nezapomněli, jak vůbec naše školka vypadá? Bude to jeden z vašich 

úkolů:  

1. NAMALUJ NAŠI ŠKOLKU.  Můžeš kreslit pastelkami nebo malovat 

barvami a můžeš zkusit nakreslit i mapku cesty od tvého domu do školky. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka&fbclid=IwAR3OC3BMOPbJfyN5amfXIsz2xaNK9SrodUH0PzpyPFpcUM97WdH93RrPGO0
https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka&fbclid=IwAR3OC3BMOPbJfyN5amfXIsz2xaNK9SrodUH0PzpyPFpcUM97WdH93RrPGO0


2. Vyber si jednu z následujících básniček a zkus se ji během týdne naučit: 

 

Domeček 

Jeden domek stojí tady, 

druhý támhle u zahrady, 

třetí, čtvrtý u rybníka, 

pátý, šestý u lesíka. 

tady je jich nejvíce, 

skoro celá vesnice. 

 

 

 

Anebo si zkuste společně básničku jako kontaktní hru: 

(- dítě sedí zády otočené před rodičem. Rodič na text básničky kreslí na jeho záda domeček. Hra 

se opakuje, dítě si s rodičem vyměňují role, říkanku rodič říká spolu s dítětem): 

 

Kreslit domek to je věda, bez přípravy se to nedá. 

Tak si vezmu ostrou tužku, připrav se na velkou fušku. 

Základ domu bývá čtverec, nezvládne však kotrmelec. 

Teď musí jen pevně stát, na ostatní pozor dát. 

Trojúhelník, to je střecha, na ni komín rychle spěchá. 

K domu patří okýnka, velká, střední, malinká. 

Že se vám ten domek líbí? Dejte pozor, něco chybí. 

Slyším, jak dům láteří: „Nemůžu být bez dveří. 

 



3. Procvičíme si, jak umíte dobře počítat. Do druhého okénka v domečku 

doplňte tolik teček, aby jich dohromady bylo stejně, jako na komíně (nebo 

jak vám ukazuje číslo na střeše): 

 



4. Tady máte za úkol zakroužkovat domeček, který do řady stejných 

domečků nepatří 

 



5. Zase jsme na Vás nezapomněli s písničkou, na následujícím odkazu si ji 

můžete s námi zazpívat: 

https://youtu.be/ijeKb7TofKg 

 

                                                                

https://youtu.be/ijeKb7TofKg


6. Určitě děti víte, jak vypadá váš dům. Pokud ne, není nic lehčího, než se jít 

na něj podívat zvenku. 

A zkusíme si svůj dům vytvořit. Můžete tvořit z toho, co máte doma:  

-papírové krabičky od léků, čajů nebo jiné 

-roliček od toaletních papírů nebo utěrek 

-papírových sáčků. 

 Můžete vyrobit i stromy, ulici, ale i celé město nebo vesnici. 

 

Domeček z papírového sáčku: 

Pomůcky: papírový sáček, barevný nebo bílý papír velikosti A5, pastelky, fixy, 

vodové barvy a lepidlo, papír na vyplnění sáčku (domu)  

-na dolní polovinu sáčku nakresli okna, dveře a další detaily tvého domu 

-barevný papír slož na polovinu a dokresli detaily střechy  

-vyplň sáček zmačkaným papírem a přilep střechu a popř. komín 

 

 

 

 

 



Domeček z papírových krabiček nebo krabiček od mléka: 

Pomůcky: papírové krabičky, barevný, bílý nebo krepový papír, nůžky, lepidlo, 

fixy, pastelky, barvy 

-krabičku si polep papírem (barevný, bílý, krepový) 

-nakresli nebo nalep okna, dveře a další detaily 

-přilep střechu a dokresli nebo dolep detaily 

   
 

                                            

 



Domeček z papírových ruliček: 

Pomůcky: papírové ruličky, barevný nebo bílý papír, nůžky, lepidlo, fixy, pastelky, 

barvy 

-roličku si polep papírem (barevný, bílý) nebo rovnou nakresli detaily 

-nakresli nebo nalep okna, dveře a další detaily 

-přilep střechu a dokresli nebo dolep detaily 

-můžeš si dle obrázku vytvořit i stromy 

 

 

7. S rodiči si zkuste zahrát hru “Na pravdu” (zaměření na znalost základních 

barev a tvarů, ale můžete využít i cokoliv jiného) 

 

- rodiče kladou otázku a dítě reaguje: ANO – NE 

 

Např. rodiče se ptají: Je slunce modré?, dítě odpoví: NE, je zelené - NE, 

je žluté - ANO, slunce hřeje - ANO, dům je kulatý - NE, je hranatý – 

ANO, apod. 



8. Vzpomenete si, jak vypadá náš malý státní znak a naše vlajka? Pokud ne, 

zkuste si je nejprve někde vyhledat a pak podle toho správně vybarvit 

(nezapomeňte ani na lví drápky a jazyk) 

                        

 



9. Na tomto obrázku obtáhněte všechny přerušované čáry odpovídajícími 

barevnými fixy (pokud máte), případně pastelkami 

 



10. Tady máme úkol pro opravdové chytrolíny. Vystřihněte si domečky ze 

spodní části a zkuste je správně nalepit do tabulky podle zadání.  



11. Souhvězdí vlevo, zkuste správně překreslit do rámečků vpravo. 

 



12. Procvičíme ručičku pro budoucí psaní. Dokreslete tomuto domečku střešní 

tašky. Dbejte na správný úchop tužky a na co nejpřesnější dokreslení obloučků. 

 



13. A na závěr si zase můžete vybrat z následujících omalovánek. 

 

 



 

 



 


