
Téma: Probouzení 

Podtéma: Vitamíny v ovoci, pomohou od nemoci 

Týden: 15.3. – 19.3.2021 

Pondělí 

Poznáváme ovoce 

Očekávané výstupy: prohloubení znalostí o jednotlivých druzích ovoce, nový pojem -  

vitamín, důležitost konzumování ovoce na jaře, ochrana zdraví před nemocemi 

Činnost: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4CvSKSwN0s  

Zhlédněte uvedený video. Pozorně si prohlížejte obrázky. Ovoce, které poznáte, můžete 

ihned pojmenovat. Video pusťte opakovaně, ztlumte zvuk a ovoce pojmenujte bez pomoci 

moderátorky. Vysvětlete si význam pojmu vitamín, a proč je důležité kontumovat na jaře 

ovoce.  

 



Úterý  

Jablíčkový ubrus 

Očekávané výstupy: prohloubení výtvarného cítění, zdokonalení jemné motoriky, rozlišování 

barev, udržení čistého pracovního prostředí, úklid po vykonané činnosti, rozvoj fantazie 

Činnost:  

Pomůcky: půlka menšího jablíčka, čtvrtka, vodové nebo temperové barvy, štětec 

Postup: Vybarvěte plochu čtvrtky jednou barvou. Naneste barvu na polovinu jablíčka a 

otisknete na připravenou plochu. Barvy můžete libovolně měnit. Obrázek dejte zaschnout a 

ukliďte si své pracovní prostředí.  

Nebudeme zasílat vzor, aby děti pracovaly podle vlastní fantazie. 

Středa 

Ovocný salát 

Očekávané výstupy: zdokonalení jemné motoriky, prohloubení spolupráce, prohloubení 

pocitu dobře udělané práce, potřeba pomáhat mamince, umět požádat o pomoc 

Činnost: 

Suroviny:  Jedno jablíčko, jeden pomeranč, jedna mrkev, pár kuliček hroznového vína, lžička 

medu 

Postup: Umyjte vodou ovoce. Pomeranč zbavte kúry. Veškeré ovoce nakrájejte na malé 

kousky, mrkvičku nastrouhejte. Vše smíchejte dohromady, oslaďte dle chuti medem (cukr 

není zdravý). 

 

 

 



Čtvrtek 

Pracovní list – ovoce 

Očekávané výstupy: upevňování matematických představ, určování počtů, dokreslování 

jednotlivých prvků dle určeného počtu, vybarvení do tvaru 

Činnost: Prohlédněte obrázek. Spočítejte, kolik jednotlivých kusů ovoce máte vybarvit. 

Vezměte pastelku odpovídající barvy a vybarvěte do tvaru bez přetahování. 

 



Pátek  

Poznávání ovoce podle chuti 

Očekávané výstupy: zdokonalování smyslového vnímání, pojmenování chutí – sladký, kyselý, 

hořký, sladkokyselý, možnost zapojení ostatních členů rodiny 

Činnost: Připravte různé druhy ovoce. Nezapomeňte je umýt. Rozkrájejte na menší kousky 

(umíme již ze středeční činnosti). Napíchněte na párátka. Tomu, kdo bude hádat, zavažte 

šátkem oči. Vkládejte jednotlivé kousky do úst a hádejte druh ovoce. 


