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ČJ

ČJ

Provést složení slabik z hlásek. Doplňovat měkkou nebo tvrdou 
slabiku (DY, TY, NY, DI, TI, NI) do slova

Ve slovech slabiky vyhledávat, v novinách či časopisech možno barevně 
podtrhávat (dy, ty, ny - modře; di, ti, ni červeně)

ČT

Přikládat slova či věty k obrázkům podle významu. Pokoušet se 
číst slova s ď, ť, ň

Číst jednoduchý text, ověřovat porozumění pomocí otázek

PS
Opisovat slova, věty, říkadla, vlastní jména

ŘV

Vyhledat změny v obrázku, rozpoznat co se kde změnilo Využít dětský časopis, kde se vyhledávají změny, změny 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)

AJ
Procvičovat číslovky do 10. Shlédnout video na youtube - Numbers Song Let's Count 1-10 .

M
M

Počítat s kalkulátorem. Sčítat a odčítat do 20 s přechodem přes 
desítku, určit součet, rozdíl, používat matematická znaménka

Používat kalkulátor k ověření správného výsledku. Pokoušet se automatizovat 
matematické spoje

G Barevně označovat geometrické tvary, určovat je Procvičovat geometrické tvary. Procvičovat rýsování - užívat pravítko, spojovat 
body

PR

Poznat rozdíly mezi dřevinami a bylinami. Rozeznat nejběžnější 
jarní květiny. Znát lidové zvyky v období svátků

Využít obrázkové knížky, vysvětlit rozdíl mezi bylinou a dřevinou; pokusit se 
vyhledat a ukázat jarní květiny. 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



VV
Pracovat s různými nástroji a materiálem, využít fantazii, pracovat 
kreativně

Vystřihněte dětem papírová vajíčka, mohou je různě vybarvit a nalepit na papír 
nebo na špejli a ozdobit květináče. Nakreslit svůj vlastní obrázek s velikonoční 
tématikou

TV

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

PV

Napodobit v jednoduché formě lidové řemeslo. Vytvořit podle 
jednoduchého návodu dekorační předmět vážící se k lidovým 
tradicím, zvykům

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


