
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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

vargova@zspskrupka.cz 
 

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

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

Dítě a 
psychika 

 Vyjmenuj domácí zvířátka, která žijí na statku, vytleskej jejich názvy, 
spočítej slabiky a pokus se tři zvířátka nakreslit (kráva, kůň, koza, 
ovce, prase, slepice, kachna, husa, králík…). Obrázek rodiče vyfotí a 
odešlou na email. 

Dítě a 
společnost 

 Maminka ti přečte pohádku O slepičce a kohoutkovi, vyjmenuj, která 
zvířátka jsou v pohádce. Zazpívejte si doma s rodiči a sourozenci 
písničku Když jsem já sloužil… 
Vymodeluj domácí zvířátko, které se ti líbí. 
Rodiče vyfotí a odešlou na email. 

Ditě a svět  Jak člověk pečuje o domácí zvířátka , kde zvířátka bydlí – povídej si o 
tom s rodiči. Vyjmenuj mamince, jak se jmenují mláďátka těchto 
zvířátek. Jaký význam pro člověka mají domácí- hospodářská zvířata, 
nakresli, co nám dávají – například mléko, maso, vejce, kůže štětiny. 
Rodiče vyfotí a odešlou na email. 

Dítě a ten 
druhý 

 Úkoly na zahradu nebo do parku:  
1. Podívej se na oblohu a nakresli, jaké je počasí 
2. Přivoň si ke kytičce a pozoruj, jestli neuvidíš včelku 
3. Pojmenuj 3 kytičky a vytleskej jejich jména 
4. Dřepni si a pomaličku vstávej jako klíčí semínko 
5. Sáhni si na hlínu a zkus najít žížalu 
6. Z kamínků vytvoř počáteční písmeno svého jména 
7. Spočítej krtkovo kopečky a přeskoč je 

Dítě a jeho 
tělo 

 Zopakuj si cvičení se svými sourozenci 
Zahraj si se sourozenci na závody: 
1.Kdo dál doskočí z místa 
2.Kdo vydrží nejdéle stát na jedné noze 
3.Kdo udělá nejhezčí kotoul vpřed 
4.Kdo umí 10x přeskočit přes švihadlo 
5.Kdo nejrychleji doběhne z pokoje do kuchyně a zpět 
6.Kdo umí chytat míč, aniž by mu spadl na zem 
7.Kdo umí nejrychleji koulet sudy z jednoho místa na druhé 

 


