
HODY HODY DOPROVODY..

22.3. - 1.4. 2021

AHOJ MÍŠO, ELLIE, LUKY, JONY, MIKI, MATÝSKU, FILDO A PAŤO..!!

Jak se vám daří??? Jste všichni zdraví?? My se máme dobře, myslíme na vás 
a věříme, že se všichni brzy zase uvidíme...

Umíš dopovědět říkanku?? Hody hody doprovody....

INFORMACE PRO RODIČE:

Děkujeme  Vám  rodiče  za  vaši  práci  a  zpětnou  vazbu.  Víme,  že  to  není
jednoduché..Snažíme se činnosti vymýšlet tak, aby plnění úkolů bylo pro děti
zábavné a co nejméně náročné pro vás. 

V pracovních sešitech dětem přečtěte zadání jednou, dvakrát ...max.třikrát,
vysvětlete potřebné a nechte děti, aby si poradily samy. 

Co se týče samohodnotících listů – klidně se dá zvládnout večer v posteli,
přečtěte dětem, co by si mohly ohodnotit, pokud se nenalepí, nevadí. Bude to
známka, že v té dané oblasti budeme muset ještě zabrat.

Blíží se Velikonoce! Tak jsme si připravily pro vás trochu toho tvořeníčka!



PRO DĚTI:

Co najdete v obálce:

• vajíčka  - polystyrenová, papírové, lesklý papír 
• peříčka
• obrázky na vajíčka,  barevné obrázkové pásky (obalit  a ponořit  do

horké vody)
• vyražené bílé papírové vajíčko a vlnkovaný papír 
• skleněné kuličky
• indulonu
• pracovní list

ROZVOJ SAMOSTATNÉ TVOŘIVOSTI U DĚTÍ



Úkol pro děti:
Všichni jistě známe velikonoční zvyk – vyfukování vajíček.
 

• najít ostrý špičatý předmět, kterým propíchnou vajíčko a zkusí 
vyfouknout ( vajíčko si posléze nazdobí nálepkami, peříčky či látkou, 
co bude po ruce)

• na polystyrenové vejce si můžou děti obyčejnou tužkou nakreslit linie
a nožem si jednotlivé tahy naříznout a poté látku zastrčit ( TENTO 
ÚKOL VHODNÝ S DOHLEDEM)

• indulona (pokus) – MENSA SLOVENSKO – Najdi Slovenkou vlajku 
– v atlase nebo encyklopedii.

Krok č.1 vytlačit na bílý papír



 Krok č. 2 rozetřít po 
papíře

 Krok č.3 vodovými barvami natřít papír – jarní louka

            
                         

Krok č.4 druhou stranou štětce vyrývat obrázek



• Velikonoční přání pro své blízké

Dle své vlastní  představy si  děti  nalepí  vajíčko,  papír si  mohou přeložit
nebo nastřihnout. A dozdobit přání dle vlastní fantazie – barevné papíry
doma mají.



ZRAKOVÁ PAMĚŤ A PROCVIČOVÁNÍ POSLOUPNOSTI DĚJE,
PRAKTICKÉ ČINNOSTI

A co s vyfouknutým vajíčkem?! Co takhle něco dobrého upéct! MENSA – 
piktogramy. A recept budou maminkám číst děti samotné :-) 

Ptejte se jich na postup, co dávali do mísy jako první, jako poslední, které 
suroviny byly potřeba, ptejte se na množství. Jaké nádobí použili. 

Nechejte, aby si děti po sobě vše samotné uklidily – umyly nádobí ( i když 
máte myčku), utřely stůl, zametly.



POSTUPOVAT DLE ZADÁNÍ, DOKONČIT ÚKOL, ZÁMĚRNĚ SE
SOUSTŘEDIT NA ČINNOST

Každého čeká specifický úkol.



PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY – PROSTOROVÁ
PŘEDSTAVIVOST

Každý dostal  hrst  kuliček –  úkolem je  udělat  kuličkovou dráhu –  buď
doma nebo venku – využij hračky nebo jiné věci v pokoji. Venku vše, co ti
přijde pod ruce. Zkus mít alespoň tři podlaží :-) Hodně štěstí!



SPOLEČENSKÁ HRA - CVRNKÁNÍ KULIČEK
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL HRY, SPOLUPRACOVAT S OSTATNÍMI

Prosíme o přečtení dětem :-)

Kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva.
Potvrzují to archeologické nálezy - například ve starověkém
Egyptě byly v hrobkách nalezeny kuličky vyrobené z oblázků.
Stejné nálezy byly zaznamenány v aztéckých pyramidách či na
pohřebištích  původních  obyvatel  severní  Ameriky,  které  se
datují do roku 100 před naším letopočtem. Nejstarší nalezená
kulička pak pochází z Egypta.

7 jednoduchých kroků, jak hrát kuličky

1.  Na  turnajích  Českého  kuličkového  svazu  hrají  vždy  2  hráči
proti  sobě.  Kuličky  mají  barevně odlišeny.  Cílem hry  je  dostat
jako první všechny kuličky své barvy do důlku.

2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku (rozhoz
k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.

3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou)
z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout. Pak udělá to samé
jeho soupeř.

4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do
svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to,
jestli kulička skončila v důlku.



5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu,
přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky. Ta pak může
zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.

6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Zápas
se většinou hraje na 2 - 3 vítězné hry.

7. Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr
7 - 11 cm.

POTRÉNUJTE DĚTI, AŽ SE VRÁTÍTE, UDĚLÁME SI TURNAJ!

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 Důležité k podpoře rozvoji předčtenářských dovedností a schopnost je číst 
dětem knížky. Prohlížet si s dětmi knihy a povídat si o nich.

Pokládejte dětem otázky:

Pohádka:
• ukaž ilustraci, text  (písmena)
• ukaž číslo stránky, ukaž nadpis – podle čeho se pozná nadpis
• průběžně se ptát na obsah slyšeného textu, zda dítě rozumí slyšenému
• domluvit se, že během čtení bude dávat pozor, zda uslyší zvířata, 

čísla..atd.
• podporovat zvídavost dětí – umět se ptát na slova, kterým nerozumí
• shrnutí mravního ponaučení

Encyklopedie, atlas:

• podpora prostové orientace na ploše – ukaž mi, co je nahoře vpravo, 
dole vlevo, uprostřed, atd.

• A naopak - „Vidím na obrázku Žirafu, kde je..“ dítě odpovídá v 
prostorových pojmech



POLYTECHNIKA - VÝBĚR SPRÁVNÉHO NÁŘADÍ
TIP NA KNÍZDEČKO PRO VAJÍČKA

Určitě chodíte děti na vycházky po okolí.  Pokud byste chtěly, můžete si 
sbírat větvičky – kočičky, vrbové větvičky, březové a jiné. A co potom s 
tím?
Udělejte si doma  hnízdečko pro vaše vajíčka.

Po obvodu dřevěného kolečka nebo jiného dřeva zatlučte kladívkem 
dlouhé hřebíky a propleťte jimi březové a větvičky nebo tenké větve jívy i 
s oblíbenými jarními kočičkami. 

Vyzdobte si domečky jarními dekoracemi.



OPAKUJEME

Básničku 

K básničce přidáme pohyb– MENSA – vezmeme si pírko do ruky, je jedno 
jestli do pravné nebo do levé. 

Při recitaci básně se točím po směru natažené ruky s peříčkem a celou 
dobu se dívám na peříčko. Po zastavení se snažím zůstat stát. Druhý den 
vyměníme ruku!

Neměníme ruce hned v jeden den za sebou!



LOGOPEDICKÁ CHVILKA

První třída kašička
druhá třída růžička
třetí třída hodní žáci
čtvrtá třída darebáci
pátá třída medvědi, 

      protože nic nevědí.     

MĚJTE SE KRÁSNĚ!! A UŽÍJTE SI
VELIKONOČNÍ SVÁTKY!

ZDRAVÍ VÁS
PANÍ UČITELKY PAVLA, KATKA A TETA

MIRKA!!
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