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ČJ

ČT

Rozložit slabiku na písmena, složit slabiku z písmen Využít kartiček s jednotlivými písmeny, písmena číst, skládat 
slabiky, rozkládat je (využívat písmen - M, L, V, T, A, E, I, O, 
U; samohlásky ve škole čteme i dlouhé - Á, É...)

PS

Rozeznat správné držení psacího náčiní a polohy těla při psaní Při obtahování a psaní písmen (popř. i při kreslení) 
kontrolovat děti, jak drží tužku (pastelku...), zkontrolovat, zda 
správně sedí

ŘV

Přiřazovat stejné obrázky, tvary Zahrát si pexeso, cvičit postřeh, obrázky pojmenovávat. 
Naučit se velikonoční říkanku: "Hody, hody, doprovody, dejte 
vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný" (i když letos prožijeme velmi 
podivné Velikonoce, stejně si je připomeneme)

M

Manipulovat s penězi, sestavit obnos pomocí mincí Hrajte si doma na obchod a nakupování (pozor na mince - 
buď použijte papírová kolečka nebo mince omyjte)

PR

Rozeznat nejběžnější jarní květiny. Upevňovat si znalost 
velikonočních lidových zvyků a tradic

Vyprávějte si s dětmi o Velikonocích (symboly Velikonoc 
jako svátků jara - barevná vajíčka - kraslice, pečený 
baránek, pomlázka...). Pokuste se jim vysvětlit, že letos 
nepůjdou na pomlázku a proč. 

HV
Poslech dětských písniček s jarní či velikonoční tématikou Využijte www.youtube.com

VV Zvládat pracovat s různými nástroji a materiálem Vystřihněte dětem papírová vajíčka, mohou je různě vybarvit 
a nalepit na papír nebo na špejli a ozdobit květináče



TV

Vykonávat různé pohybové úkoly podle pokynu Pokuste se dětem podle možnosti vymyslet zajímavé aktivity 
- poskoky, dřepy, podlézání stolu, lézt po čtyřech...

PV

Podle jednoduchého návodu vyrobit výrobek vážící se k lidovým 
tradicím. Použít vhodné nástroje. Barvení vellikonočních vajec

Zapojte děti do barvení vajec - uvařit vejce natvrdo a podle 
možnosti obarvit barvou na vejce, nebo možno využít i 
slupky cibule, či obtisky nebo pastelku


