
 

TÉMA: Paní zima jede 

Podtéma: Příroda kouzelnice 

 Koulovaná - hod papírovou koulí (využití starých letáků, novin apod.) Procvičujte hod 

vrchním obloukem, hody na cíl, hody do krabice, košíku apod. 

 Koulení ve dvojici na zemi v sedu roznožmo proti sobě. 

 Modelujte sněhuláka z jednotlivých koulí a válečků, pokud nemáte k dispozici 

modelovací hmotu, lze pracovat se slaným těstem i tzv. ledovým porcelánem (postup 

výroby najdete na internetu) či moduritem. 

 Můžete vytvářet různé druhy vloček z vatových tyčinek, jejichž délku si můžete 

uzpůsobit. 

 Můžete využít i bramborová tiskátka, do kterých vykrojíte tvořítky tvar vločky a těmi 

pak tiskat do zimního obrázku, který lze malovat vodovkami, temperami, suchými 

pastely, máčenými do mléka, aby se nemazaly. 

 Můžete využít papírovou kouli k procvičování prostorové orientace a předložek. Např. 

polož kouli na židli, pod stůl, před květináč, za závěs, nahoru na skřínku, dolů na zem. 

Pravolevá orientace vyžaduje zvláště pozornost, dělá dětem problémy. 

 Můžete využít knihy k popisu ilustrace, rozvíjení příběhu z obrázku. Nechte děti tvořit 

věty, opravujte nesprávnou výslovnost, vysvětlujte cizí a neznámá slova, hledejte 

ekvivalenty. 

 Můžete dělat pokusy - jeden kelímek s vodou nechat na parapetu uvnitř, druhý na 

parapetu venku a sledovat, co mráz udělá s vodou, případně využít mrazničku. 

 Literatura: 

        Z. Miler: Krtek v zimě 

A. Lingrenové: Děti z Bullerbynu, kapitola Sáňkujeme str. 88 

                     H. Jelínková: Obrázkové básničky 

V. Faltová: básně Sněží, Bruslení, Zima. 

J. Lada: Dětem, str. 280 - 281.  

(Co vidíš na obrázku – popiš rozdíly oblečení a vybavení tehdy a dnes.) 

L. Mikešová:  Básničky pro dětičky 

 Práce s nůžkami - správné držení nůžek, sezení na židli, manipulace - vytváříme zimní 

koláž z papíru, látky, vlny apod. 

 Šála - nastřihujeme třásně z proužku papíru 

 Procvičujeme barvy, dbáme na pečlivost při vybarvování, správný úchop pastelky -

jakýkoli zimní obrázek stažený z Pinterestu, Předškoláků apod. 

 Grafomotorické listy - nácvik psaní (taktéž lze najít na internetu) 

 

V Kralupech dne 19.1.2021                                   Zpracovala: Jaroslava Kruntorádová, třídní učitelka 



 


