
 

 

Téma týdne  

______NA DVOREČKU NA DVORKU___________ 

 

PONDĚLÍ 

 

Ranní protažení a cvičení 

 

Básnička s pohybem: 

Kuřátko má malé nožky,                       děti se drží za ramena a dělají křidélka 
po dvorku si cupitá.                               cupitají na místě           
Za ním slípka hop hop hop,                  skáčou na místě snožmo 
a pak kohout skok skok skok.               skáčou do prostoru 
 

Rehabilitační cvičení na plošky nohou 

Viz video. 

 

Komunitní kruh  

 

 OTÁZKA DNE: Už jsi pomáhal/a mamince s výzdobou na Velikonoce? 

 

 Povídáme si, co jsme zažili o víkendu…., co se nám líbilo, nelíbilo, co se nám 

podařilo…... 

 Téma týdne - Jaro a zvířátka na statku.  

o Dětem formou obrázků představujeme zvířátka, která žijí na statku/na 

dvorku. Pokud máme možnost vyrazit se podívat na zvířátka do sousedství, je 

to ta lepší varianta.  

o Kde jaká zvířátka na statku žijí – chlév/prasata, koně/stáje, kurník/slepice, atd. 

o Jaro je především ve znamení nového života – jak se říká mláďatům od – psa, 

kočky, koně, ovce, kozy, krávy, slepice, husy, kachny, atd. 



 

 

o Zajímavost – víte, že děti se naučí chodit až kolem jednoho roku? Kdežto 

zvířecí mláďata začínají chodit hned jak se narodí/vylíhou. Příroda to tak 

vymyslela, aby zvládli utéct před predátory. Kdo je predátor??? Ví někdo?  

 

 

Básnička na tento týden: 

Co se to tam venku stalo? 

Vypadá, že začlo jaro. 

Jaké jako? Co to je? 

Proč mi nedá pokoje? 

Slunce svítí, k tomu hřeje, 

na třešni už špaček pěje. 

Sněženky se derou ven,  

noc se krátí, dlouží den. 

No tak hola, pojďte ven!  

 

Rozumová výchova – navazuje na KK

 
 

 HRA: HÁDEJ, KDO JSEM?  

Rodič dítěti připraví několik zvířátek ze statku/ze dvorku na výběr (z pexesa, z 

obrázkové knihy, na internetu…), důležité je, aby dítě dobře znalo dané zvířátko. Rodič 

se otočí, aby výběr byl tajný. A následně se ptejme na otázky typu: MÁŠ KOŽÍŠEK? 

MAS PEŘÍ? ŠUPINY? MÁŠ KŘÍDLA/ 4 NOHY….? Dítě může odpovídat pouze ano či ne. 

Schválně, jak budete úspěšní. Předškoláci a větší děti si zvládnou roli i otočit. Vy si 

myslíte, kdo jste a dítě se ptá.  

 Opakování – můžeme rychle zopakovat mláďata, která vím, že dítěti dělaly problém.  



 

 

 

Svačinka/pauza cca 20-30min  

 

Výtvarná výchova 

 

 Uvolnění zápěstí krouživými pohyby na jednu a na druhou stranu před samotným 

vyráběním 

 

 Velikonoční ptáček: Potřebujeme papír, nůžky a fixu, postup viz. příloha. Můžeme si 

jich vyrobit několik a zavěsit na vlasec na lustr, okno, atp.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pobyt a hra venku  

 

  

OBĚD  

 

Příprava a sklízení   

ODPOČINEK s pohádkou 

 

Dětem můžete pustit pohádku, kterou namluvila naše teta Markétka. Můžete pustit kousek a 

další zase další den. Příběh má asi 5hod a je to celá knížka. 

Heidi, děvčátko z hor: https://www.youtube.com/watch?v=pFvBGSKCuVY 

 

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

