
Téma:   Probouzení   -   vítáme   Velikonoce  
 
Podtéma:   Knoflíkový   týden   -   knoflíky   na   jarním   kabátku.  

 
 
Týden:   15.   -   19.3.2021  
 
KK:   4/4   V   běžných   životních   situacích   předvídá   následky   a   přijímá   konkrétní   důsledky   svých  
činů,   svého   chování.  
 
Očekávané   výstupy:  

- rozvoj   komunikačních   dovedností  
- rozvoj   předmatematických   představ  
- rozvoj   prostorové   orientace,   pravo   -   levá   orientace  
- rozvoj   komunikačních   dovedností  
- rozvoj   hrubé   motoriky  
- rozvoj   jemné   motoriky  
- enviromentální   oblast   -   pozorování   změn   přírody  
- podporovat   experimentování   a   pokusy   v   různých   aktivitách  

 
 
Pondělí  
Rozvoj   slovní   zásoby,   komunikačních   dovedností,   enviromentální   oblast,   časová   posloupnost  
 
Opakování   dnů   v   týdnu,   měsíců,   ročních   období   (vyjmenovaní   dnů,   dnes   je   pondělí,   jaký   den  
byl   včera?,   bude   zítra?,...)  
Povídáme   si   s   dětmi   o   změnách   v   přírodě,   ve   změnách   v   počasí   (otepluje   se,   svítí   více   sluníčka,  
…),   jaké   oblečení   nosíme   v   závislosti   na   těchto   změnách.  
 
Pozorování   
Posadíme   se   s   dětmi   na   koberec   do   kruhu   a   pošlu   krabičku   s   různými   knoflíky   ale   i   jinými  
drobnými   předměty   (korálky,   kuličky   apod.),   aby   si   každý   vybral   knoflík,   který   se   mu   líbí.   
Pak   se   dětí   zeptáme:   -   Podle   čeho   jste   poznaly,   že   je   to   knoflík?   

- Kde   můžeme   knoflík   vidět,   najít?   
- Jak   vypadá   tvůj   knoflík?   



- Je   velký,   malý?   
- Jakou   má   barvu?   
- Z   čeho   je   udělaný?   
- Jaký   má   tvar?   
- K   čemu   knoflík   slouží?   
- Jak   se   používá?   
- Kam   asi   tvůj   knoflík   patřil?   Ke   košili,   ke   svetru,   ke   kalhotám?  

 
 
Úterý  
Rozvoj   předmatematických   představ,   pojmenování   geometrických   tvarů,   pojmenování   barev,  
rytmizace  
  
Rytmizace    (básnička   s   pohybem)  
Recitování   básničky   spojíme   s   jednoduchou   pohybovou   aktivitou   (děti   leží,   pak   vstávají,  
protahují   se,   rukama   naznačují   kruh   jako   svět,   obléknou   si   košili   a   zkusí   zapnout   knoflík).   
 
Ráno    (autor:   Michal   Černík)   
Milé   rozednění,   
hezké   probuzení   
a   uvidíš   hned,   
jak   je   pěkný   svět!   
Oblékání   košilky.   
Knoflík   volá:   Kudy?   
Dírka   volá:   Tudy!   
Zapínají   košilku.   
Už   to   bude   za   chvilku.  

( http://www.michalcernik.cz/ )  
 

 
Pracovní   list:  
 

http://www.michalcernik.cz/


 
 
 
 
 



Středa  
Sociální   dovednosti,   rozvoj   komunikačních   dovedností,   rozvoj   paměťových   stop,   záměrné  
naslouchání  
 
Pohádka   
Přečtu   dětem   pohádku   a   budeme   si   povídat   o   tom,   že   nikdo   není   rád   dlouho   sám   a   že   je   dobré  
mít   kamarády,   se   kterými   si   můžeme   povídat   a   hrát   a   kterým   můžeme   pomoct,   když   to  
potřebují.   
 
Ztracený   knoflík   
Cvrnk!   Júú!   Uletěl   knoflík   z   košile   a   zakutálel   se   do   nejtmavšího   koutku   pod   postelí.   Co   myslíte  
děti,   kdyby   uměl   knoflík   mluvit,   co   by   asi   řekl?   „Jé,   kde   to   jsem?   To   byl   skok,   viděli   jste   to?  
Kam   jsem   se   to   dostal   to   je   paráda.   Tady   se   aspoň   nebudu   muset   pořád   zapínat   a   rozepínat.  
Nikdo   mě   tu   nenajde,   to   je   nejlepší   místo   na   schování.“   Tak   tam   ten   knoflík   ležel,   ale   nikdo   ho  
nehledal.   Zpočátku   se   mu   v   tom   koutku   líbilo,   ale   brzy   mu   začalo   být   smutno.   „Nikdo   tu   není,  
kdo   by   si   se   mnou   aspoň   popovídal“,   vzdychnul   a   taky   se   začal   trošičku   bát:   „je   tu   kolem  
jenom   černá   tma.“   „Jak   to,   že   mě   nikdo   nehledá,   copak   nikomu   nechybím?“   Jednou   uslyšel  
hrozný   hluk:   „co   je   to?   Nějaká   příšera?   Vypadalo   to,   že   ho   to   spolkne,   sápalo   se   to   po   něm,   ale  
naštěstí   to   na   něj   nedosáhlo.   Byl   to   vysavač.   Víte   jak   se   ten   knoflík   hrozně   vyděsil?   Třásl   se  
jako   osika   a   nejvíc   ze   všeho   si   přál   dostat   se   z   toho   koutu   ven.   Pak   se   najednou   nadzvedla  
matrace,   odsunula   postel   a   někdo   vzal   knoflík   do   prstů.   „Tak   tady   jsi“   usmála   se   na   něj  
holčička.   Potom   vzala   jehlu   a   nit   a   přišila   knoflík   zpátky   na   košili.   A   co   ten   knoflík   na   to?   Byl  
rád.  
 
Komunikační   dovednosti   
Děti   převypráví   pohádku   svými   slovy.  
 
 
Čtvrtek  
Prostorová   orientace,   pravo   -   levá   orientace  
 
Rozumová   hra   spojená   s   pohybem:  
Schováme   někam   knoflík,   a   dítě   ho   podle   instrukcí   hledá   (prostorová   orientave,   pravo   -   levá   
orientace)  
 
 
Pracovní   oblast    -   děti   zkusí   pod   dohledem   přišít   knoflík.  



 
 
 
 
 



Pátek  
Výtvarná   oblast,   pracovní   oblast.rozvoj   fantazijních   představ  
 
Šneček   z   knoflíků  
Pomocí   vodových   (temperových)   barev   dítě   namaluje   “tělo”   šneka,   po   zaschnutí   domalují   oči,  
“pusu”,   růžky.  
Místo   domečku   domečku   dolepíme   knoflík   dle   vlastního   výběru.  
 

 
 
 
Zpracovala:   Mgr.   K.   Kobrová  
 
 


