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Blíží se „ Den otců“ a tak společně můžete „ prozkoumat“ co všechno vaše děti o tatínkovi vědí  

Malý velice osobní dotazníček o tatínkovi ( vyplněné uschovejte pro léta příší) 

1. Můj tatínek se jmenuje………………………………………….. 

2. Doma mu říkáme………………………………..……………….. 

3. Nejradši mám, když táta…………………………………………. 

4. Tatínek nejčastěji říká……………………………………………… 

5. Tatínek nejlépe umí………………………………………………… 

6. Vždy má u sebe………………………………………………………… 

7. Má ……………………………………………………………..vlasy 

8. Má…………………………………………………………………..oči 

9. Když přijde domů, tak…………………………………………… 

10. Rozesměje mně, když……………………………………………. 

11. Chci po něm umět………………………………………………….. 

12. Nejradši má………………………………………………………….. 

13. Tajný vzkaz tatínkovi……………………………………………. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Dětem pokládáme otázky vhodné k tématu „ DŮM“ 

 Vyprávěj, kde bydlíš 

 V paneláku – co je to panelák? Nebo v domě? 

 Ve městě nebo na vesnici? 

 Jaký je tvůj dům? 

 Velký x malý, vysoký x nízký, jakou má barvu, kolik má oken, má balkon, nebo terasu? 

 Máte u domu bazén, zahradu, pískoviště? 

 Kdo staví domy? 

 Jak se do našich domů dostává voda, kterou pijeme a ve které se koupeme? 

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

 Čím lidé topí, aby jim nebyla doma zima? 

 

Hra pro děti „ Kdo se schoval v domečku?“ 

Hru hrajeme s dětmi ve školce a i pro domácí vzdělávání ji můžete využít.  

Pro hru potřebujeme domeček postavený ze stavebnic nebo použijeme deku a plyšáky. Nabízí se také možnost, 
vyrobit si doma děti z naší třídy. Nakreslit portrét a vystřihnout.   Dítě jde za dveře, a my jedno dítě, či plyšáka 
schováme do vyrobeného domečku, nebo schováme pod deku. Poté zavoláme dítě, aby uhádlo, kdo se schoval 
v domečku. Pokud je potřeba, nabídneme dítěti nápovědu: je to dívka, má tmavé vlasy……. 
 
 

Tipem na špatné počasí je domácí „šmejdící“ hra 

Nakreslíme několik jednoduchých obrázků, nebo můžeme použít vystřihané obrázky z prospektů. Obrázky 

vystřihneme a umístíme v bytě, nebo domě tak, aby tvořily souvislou cestu celým obydlím. Určíme start a cíl. Dítě 

procházející cestou do cíle, si musí zapamatovat obrázky, které na cestě potkalo. Začínáme na nižším počtu obrázku, 

co je dítě schopno si zapamatovat. Postupně zvyšujeme náročnost.  

Přirozený rozvoj řeči a slovní zásoby 

Místnosti v domě a jejich vybavení 

 Jak se jmenuje místnost, kde spíme, kde jíme, kde se koupeme, kde se díváme na televizi, kde maminka vaří,  

kde se zouváme, kde mají děti své hračky?  

 Určujeme první hlásku v daném slově,¨ 

 Vytleskáme počet slabik 

 Určujeme poslední hlásku ve slově 

 Jak se jmenuje věc, do které dáváme oblečení? 

 Věc, ve které maminka myje nádobí? 

 Věc, ve které se pere špinavé prádlo? 

 Věc, na které spíme? 

 Věc, ve které se koupeme? 

 A další věci z domácnosti, které vás napadnou 

 

 

 

 

 

 

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


Navazující aktivita „ Můj pokoj“ 

Motivujeme příběhem o Pepince 

Pepinka bydlela v krásném pokojíčku. V pokoji také bydlel medvídek, autíčko, vláček, panenka, 

kočárek….Necháme děti, aby doplňovaly text dále. Hračky Pepinky však byly smutné. Pepinka se o ně totiž moc 

nestarala. Chvilku si hrála s panenkou, pak ji odhodila na zem. Medvídek měl natržené ouško, jak ho za něj 

Pepinka tahala. A autíčko mělo ulomené kolečko. Hračky se válely na zemi nebo pod postelí. Když večer přišla 

maminka přečíst Pepince pohádku, vůbec se jí nelíbilo, jaký je v pokojíku nepořádek. Domlouvala Pepince a 

pomáhala jí s úklidem, ale druhý den to bylo stejné nebo ještě horší. A tak jednou v noci, když Pepinka spala, 

vzala maminka velkou krabici, všechny hračky do ní ukryla a krabici schovala. To bylo ráno pro Pepinku 

probuzení! 

Poté necháme dětem prostor, aby reagovaly.  

 Jak asi Pepince bylo, když se ráno probudila?  

 Jak se asi hračky cítily, když je Pepinka nechávala všude povalovat nebo je ničila?  

 Podporujeme děti ve vymýšlení možného pokračování příběhu otázkami typu: „ Co by se stalo…..“ 

 

 

Máma řekla! 
Hru hrajeme obdobně jako hru „Kuba řekl“. 
Pouze postavu Kuby zde nahradíme postavou mámy.  
V prvním kole hry roli mámy ztvární učitelka, která dětem zadává příkazy a úkoly: „Máma řekla:  
,5x si poskočit na obou nohách.‘“ „Máma řekla: ,Udělej čtyři dřepy.‘“ apod. Ve chvíli, kdy děti  
neuslyší celé zvolání „máma řekla“, musí zůstat stát bez pohybu na místě.  
Obměna 1: 
Děti předvádí pohybem a pantomimou i činnosti, které vykonává maminka: „Máma  
řekla: „Máchej prádlo.‘“ „Máma řekla: „ Uvař polévku.‘“ „Máma řekla: „Jdi na nákup.‘“ 
Obměna 2: 
Roli „mámy“ nahradíme jiným členem rodiny. „Táta řekl...“ „Babička řekla...“ apod. 
Obměna 3: 
Při hře „Máma řekla“ záměrně změníme zvolání tak, že změníme člena rodiny. Např.: „Babička řekla...“  
V této chvíli však děti reagují tak, že zůstávají bez pohybu, pokyn je neplatný, obsahuje člena rodiny, 
 kterého jsme na začátku hry neurčili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


