
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
11 

Třída: 0.PA Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

stejskalova@zspskrupka.cz 
 

Facebooková skupina: 0.PA - ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

Dítě a 
psychika 

 Rodiče ti přečtou nebo převypráví pohádku O koblížkovi. Spočítej, 
kolik zvířátek koblížek potkal a napiš číslo. Vytleskej názvy všech 
zvířátek v pohádce a spočítej, kolik slabik ve slově je. Urči, jakou 
barvu zvířátka mají , jedno z nich si vyber a nakresli ho. Obrázek 
rodiče vyfotí a odešlou na email. 

Dítě a 
společnost 

 Zatanči si a zazpívej se sourozenci ve dvojicích taneček Vzal vrabeček 
na taneček sýkorku . Vybarvi libovolnou omalovánku, kterou máš 
doma, použij více barev, nepřetahuj čáru. Na čtvrtku namaluj 
vodovými barvami nebo temperami obrázek podle své fantazie a 
nálady. Obrázek rodiče vyfotí a odešlou na email. 

Ditě a svět  Podívej se na televizi na pořad o přírodě. Vzpomeň si na povídání ve 
škole o živé a neživé přírodě, například rostliny, živočichové, houby, 
voda, vzduch, slunce, nerosty a horniny, půda. Jdi na vycházku a 
vyhledej příklady živé a neživé přírody.  

Dítě a ten 
druhý 

 Při vycházce do přírody se chovej bezpečně a správně, nekřič, nelámej větve, 
netrhej zbytečně květiny a jiné rostliny, v lese jsi na návštěvě!!! Doma  i venku 
dodržuj hygienické dovednosti – umývání a desinfekce rukou, správné zacházení 
s oblečením, uklízení pokoje.  
I této týden se nauč novou říkanku, tentokrát o lese: 
Když je pěkný den, 
vyrazím hned ven. 
Sovička už na mě houká, 
ze stromu se dolů kouká. 
Medvěd Bručoun je tu hned, 
nese dobrý, sladký med. 

Dítě a jeho 
tělo 

 Zopakuj si cvičení z předešlých týdnů: 
 Zahraj si se sourozenci míčové hry, házej míčem na cíl.  
Z papíru si udělej kouli a snaž se házet z místa na cíl – například do 
koše.  
Udělej 10 dřepů, zkus i dřepy s výskokem.  
Procvičuj si správné držení tužky nebo pastelky.  

 

 

mailto:stejskalova@zspskrupka.cz

