
Já a moje rodina, můj domov 

 Co je to za domeček? Kdo v něm asi bydlí?  

Pořádně si ho prohlédni a správně pojmenuj, jaké místnosti vidíš a kde se nachází. (vpravo dole, vlevo  

dole, vpravo nahoře, vlevo nahoře)  

Výborně. A teď najdi na obrázku (troubu, postel, kočku, vanu, žlutý květináč…), v jaké místnosti se 

daný předmet nachází?  

Spočítej všechny postele v celém domě. Kolik je v domě květin? Kolik židlí? Kolik zvířat? 

Dobře se zadívej na obrázek, vidíš na něm nějaké geometrické tvary? Ukaž je a správně je pojmenuj. 

 

 

 



V jakém domečku bydlíš ty? Popiš ho. 

Kdo v něm bydlí s tebou?  

Znáš adresu svého bydliště? Zkus jí říct rodičům.  

Tak a teď si zkus vyrobit domeček z papíru, tady máš návod! Nezapomeň ho až bude hotový vyfotit a 

poslat nám ho do školky, ať vidíme, jak se ti povedl.  

1. Vem si papír, přelož pravý a levý roh, tím vznikne střecha.  

 

 

 

 

 



 

2.Přehnutím jednoho z růžků získáš komín.  

 

 



 

3. Popros mamku nebo taťku, ať ti vytvoří šablonu čtverce.  

4. Šablonu si 4x obkresli a vystřihni.  

5. Okna máš hotové.  

 



 

6. Každý dům má střechu a na střeše tašky, ten tvůj je ještě nemá, co uděláš? 

6. Domy se staví z cihel, nakresli cihli a nezapomeň domečku nakreslit dveře.  

7. Domeček si vybarvi. 

8. Nalep okna a do nich nakresli sebe a všechny, kteří v domečku bydlí s tebou.  



 

 

 

 

 

 

Víš, jak se jmenuje tvoje maminka? Co ráda dělá? Vezmi tužku, dokresli mamince vlasy a vybarvi si jí. 

 



 

 

 

Pomůžeš mamince uvařit k obědu bramborovou kaši?  



 

 

 



 



 

 



Na závěr se naučíme novou písničku.   

https://www.youtube.com/watch?v=hkLJFmhibR8 

Máme doma obludu. 
-Já vím, my víme.- 
Přihnala se k obědu. 
-Já vím, my víme.- 
Teď má pusu od medu. 
-Já vím, my víme.-- 
Odjela na mopedu, 
stalo se to ve středu. 
 
Máme doma upíra. 
-Já vím, my víme.- 
Na půdě se zavírá. 
-Já vím, my víme.- 
Čuchal česnek s cibulí. 
-Já vím, my víme.- 
Zub mu vypad, teď bulí, 
stalo se to v pondělí. 
 
Máme doma strašidlo. 
-Já vím my víme.- 
Do povidel upadlo. 
-Já vím, my víme.- 
Spí pod bílým papírem. 
-Já vím my víme.- 
Uteklo i s upírem, 
stalo se to předvčírem 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkLJFmhibR8

