
Téma dvou týdenního bloku: Na lyžích s větrem o závod 

1. Úkol:  

• Podívej se z okna a rodičům popiš, jaké je právě počasí a co všechno z okna vidíš (znaky 

zimy).  

• Řekni mamince a tatínkovi jaké zimní sporty znáš. Co potřebuješ například k lyžování. 

(takhle si zkus s maminkou nebo tatínkem vzpomenout na co nejvíce zimních sportů) 

• Jak se v zimě správně oblékame? 

 2. Úkol: MOTORIKA -> Oblékání panenek, plyšáků, zapínání knoflíků, vázání tkaniček, skládání 

mozaiky, navlékání korálků.  

Náměty k rozvoji hrubé motoriky – poskoky na jedné noze, střídavě ; snožmo – přes překážky. 

Hrátky s prstíky – spojování prstíků, nejdříve palec - palec, ukazováček – ukazováček …., postupně, 

vyměnit, palec- ukazováček, palec – prostředníček …  

2. Úkol:  

• Nácvik stříkání: popros maminku nebo tatínka, aby ti pomohli složit papír a vystřihnout 

z něj vločku. 

•  Dechové cvičení s vločkou – vločku chytni dvěma prsty a foukej do ní (nejprve málo, 

víc, a nejvíc. na jeden nádech, potom přerušovaně. Zkus si lehnout na záda, vločku si dej 

na ústa a pořádně foukni, zapoj maminku, tatínka, sourozence ať je větší legrace ☺) 

3. Úkol:   

• Výtvarná výchova: nakresli nebo namaluj, co v zimě venku děláš nejraději (kouluješ se 

s kamarády, bobuješ, stavíš sněhuláka…) 

4. Úkol: 

• Nauč se básničky: 

Rukavice 
Nasaďte si rukavice, přijdou velké fujavice 
A na hlavy čepice, ty nám přece sluší, 
Zahřejou nás velice a nemrznou nám uši. 
 
Zima 
To je zima, to to zebe, 
Když padají vločky z nebe. 
Obléknem si rukavice, 
bundy, šály i čepice 
Vyjdem mezi paneláky, 
Budem stavět sněhuláky. 
 

 

 

 

 



6. Úkol: zazpívej si doma s maminkou a tatínkem písničku s pohybem: 

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ 

Bude zima, bude mráz,   (drkotáme se zimnou a cupitáme po špičkách) 

kam se ptáčku, kam schováš?  (imaginárního ptáčka pohoupeme v dlaních) 

Schovám já se pod hrudu,   (dřepneme si a děláme z rukou nad hlavou stříšku) 

tam já zimu přebudu.   (v dřepu pod stříškou, kýváme hlavou ze strany na stranu) 

Bude zima, bude mráz,   (drkotáme se zimnou a cupitáme po špičkách) 

kam se ptáčku, kam schováš?  (imaginárního ptáčka pohoupeme v dlaních) 

Schovám se já do křoviny,   (prodíráme se křovinami, jako bychom je odhrnovali) 

tam budou mé peřiny.   (dřepneme si a položíme hlavu do dlaní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7. Úkol:  

• Vyplň pracovní listy: 
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