
Distanční výuka 30. 3. – 6. 4. 2021 
Dobrý den, vážení rodiče, 

velice vám děkuji za vzorné domácí vzdělávání a za plnění dobrovolných úkolů. Přináším 
novou vzdělávací nabídku na další týden. 

Přeji vám veselé Velikonoce plné smíchu a radosti. 
S pozdravem Helena Kalfářová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Poslech pohádky 
Blíží se nám Velikonoce a tato pohádka je k tomuto tématu velice vhodná. 
Chaloupka na vršku - 05 Jak se pomlázky ztratily - YouTube 
Po shlédnutí videa si o pohádce popovídejte. Můžete klást dětem jednoduché otázky. Co se 
stane tomu, kdo se na škaredou středu škaredí? Jak vypadají jidášky? Kam si kluci schovali 
pomlázky? atd…. 
Přikládám pracovní listy s velikonočním tématem. 
  
ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
Výslovnost hlásek ď, ť, ň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti pojmenují obrázky. Mohou vytleskávat slova. Určovat hlásky ve slově, tak jak jste již 
naučení. Přikládám také pracovní list. Děti si pojmenují obrázky a vybarví všechny obrázky. 
 
Dalším úkolem je nácvik říkadla 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


Pampeliška  
Když jsem potkal pampelišku, měla slzy na krajíčku. 
Řekni lidem, prosím tě, ať se na mě podívají, ale ať mě netrhají,  
ať je ten hezký svět, ještě hezčí o můj květ. 
  
Když jsem potkal šeřík, ležel pod ním Pepík. 
Pepík na něj bu, bu,bu, já tě trhat nebudu. 
Ať je ten náš krásný svět, ještě hezčí o tvůj květ. 
 
 
VĚCNÉ UČENÍ 
Pokus s větvičkami 
Využívejte velikonoční tradice k experimentu. Do vázy si dejte vodu a větvičky „kočičky“ a 
děti mohou pozorovat, jak jim teplo svědčí.  
Přikládám i vzdělávací video. 
Sázení rostlin a jejich růst ve skleníku - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
 
MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 
Číselná řada 1-8 
Opakování je matka moudrosti. Stále opakujte počítání 1- 8.  K procvičení pomůže pracovní 
listy. Děti vybarvují všechny obrázky. 
Přikládám videa, která vás mohou motivovat k dalšímu procvičování. 
Psaní čísla 8 , MATÝSKOVA MATEMATIKA 2. DÍL - POČÍTÁME DO DESETI, str. 23, cv.2 - 
YouTube 
Počítáme do 8 (skolakov.eu) 
 
PSANÍ 
Pracovní list na procvičení předám opět v úterý. 
Další práce je v pracovním sešitu, kde jsou jednotlivé úkoly popsány. 
Horní oblouk „Duha“ str. 37 
Opakování svislých a vodorovných čar „Sud“ str. 38 
 
HUDEBNÍ A TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Tanec a muzika všem zvedne náladu. 
Taneční hrátky s Honzou Onderem: Balet - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
Taneční hrátky s Honzou Onderem: Paso-doble - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
♥♥♥ Vajíčka....Písničky pro děti ♥♥♥ - YouTube 
 
VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA 
Zasílám inspiraci k domácímu tvoření. Vyberte si to, co se vám bude líbit a na co máte 
pomůcky. Budeme se těšit na fotografie vašeho tvoření. 
Osterdeko selber machen: Osterhasen basteln mit Papier & Handtuch. Deko und Geschenke 
selber machen. - YouTube 
Ide Kreatif Tempat Pensil Kelinci dari Botol Plastik Bekas AQUA 600 ml - YouTube 
Super Easy Pom Pom Chicken Making Idea with Woolen - DIY Pom Pom Chick - How to Make 
Yarn Chicken - YouTube 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/335-sazeni-rostlin-a-jejich-rust-ve-skleniku?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni
https://www.youtube.com/watch?v=0n6MqH3h5PE
https://www.youtube.com/watch?v=0n6MqH3h5PE
https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-8
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8472-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-balet?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity%7Epredskolni
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8413-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-paso-doble?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity%7Epredskolni
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=bKLCYcsvE54
https://www.youtube.com/watch?v=bKLCYcsvE54
https://www.youtube.com/watch?v=4UaryEfEv2w
https://www.youtube.com/watch?v=MBnu6ZWhQsc
https://www.youtube.com/watch?v=MBnu6ZWhQsc

