
TADY BYDLÍ MOJE RODINA 

 
PONDĚLÍ: 

 

Kdo všechno bydlí u vás doma? Že je to lehká otázka? 

To máme velkou radost, že to víte a že dokážete všechny členy rodiny správně vyjmenovat.   

Víte, který z členů vaší rodiny je nejmladší, nejstarší, nejmenší, největší? 

 

 

Zvládnete je také všechny nakreslit a domácí mazlíčky k tomu? 

Budeme se moc na vaše obrázky těšit. 

  

 

 

Za odměnu mám pro kluky i holky pracovní list – rozstříhejte si políčka a zkuste poskládat, 

jak rostete. Dokážeš určit  v jaké etapě se nacházíš a v jaké jsou ostatní členové rodiny? 



 



 



ŮTERÝ: 

Znáte písničku, Když jsem byl maličký pacholíček? Věřím tomu, že si vzpomenete, ale 

pokud se vám to nepodaří, tak si písničku pusťte zde 

https://www.youtube.com/watch?v=thtBUP7FTs8 

Bezva, melodii už víme a teď text, ten bude trochu jinak, abychom si procvičili hlásky c, s, z 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thtBUP7FTs8




 



STŘEDA 

Každá rodina má své místo, kde žije. Někdo bydlí v domečku se zahrádkou, někdo třeba 

v bytě. 

Dnes si můžete svůj domeček, nebo paneláček vytvořit. Budete potřebovat barevné papíry, 

lepidlo a nůžky. 

Až váš domeček bude krásně stát, můžete si procvičit váš dech. 

Nejdříve budete foukat jen velmi slabě (mírný vánek), později se nadechnete víc (zvedá se 

vítr) a nakonec se nadechnete co nejvíc zvládnete a prudce vydechnete (velká vichřice). 

 

 

DECHOVÉ CVIČENÍ 

 

 

 

 

 

 



Můžete si také procvičit váš jazýček, aby vám šlo hezky mluvení. 

POHÁDKA O JAZÝČKU 

BYL JEDNOU JEDEN DŮM (přejedeme si prstem po rtech) 

A V TOM DOMĚ BYDLEL JAZÝČEK (vyplázneme jazyk) 

KAŽDÝ DEN ČEKAL, KDO PŘIJDE NA NÁVŠTĚVU (několikrát za sebou vyplázneme 

jazyk) 

PODÍVAL SE NA VŠECHNY STRANY (jazykem pohybujeme vpravo, vlevo, nahoru, dolů) 

A OPRAVDU, KAMARÁDI PŘIŠLI, ZAKLEPALI NA DVÍŘKA (klepeme jazykem na 

horní patro s otevřenou pusou a přidáme zvuk „dddd“) 

NEJDŘÍV PŘIŠLA RYBIČKA (otevřeme pořádně ústa a vyšpulíme) 

POTOM PŘIŠEL SLON, SLON MÁ VELKÝ CHOBOT (pohybujeme jazykem ze strany na 

stranu) 

PŘIŠLA I KOČKA (oblizujeme jazykem horní a dolní ret) 

KDYŽ SE ZVÍŘÁTKA POTKAJÍ, DAJÍ SI PUSU (pošleme2krát pusu) 

ZAHRAJÍ SI FOTBAL (koncem jazyka střídavě na jednu, poté na druhou tvář, pusa je 

zavřená) 

POHOUPOU SE NA HOUPAČCE (pohybujeme jazykem nahotu, dolu) 

SPOLU SI ZASOUTĚŽÍ, I KDYŽ JE VÍTR (našpulíme rty a nadechneme se nosem, máme 

zavřenou pusu, vydechneme pusou a vyslovujeme fůůůůůů) 

KDYŽ SKONČÍ, KAŽDÝ JE UNAVENÝ A JDOU SI ODPOČINOUT (zíváme) 

 

  



ČTVRTEK 

Je čas prozkoumat vaše okolí….znáte svoji adresu, pro případ, že by jste se někde  zatoulali? 

To máme velkou radost, že si pamatujete přesně, kde bydlíte. 

Určitě máte někde v blízkém okolí vašeho domu les, nebo aspoň, nějaký hezký plácek, kde 

byste si mohli zahrát s rodiči třeba Kuličky, nebo nasbírat bylinky 

JAK SE HRAJÍ KULIČKY? 

1. Kuličky mají barevné odlišení. Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do 

důlku. 

2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, 

rozhodne, kdo začne v první hře. 

3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a snaží 

se jej zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř. 

4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči se 

střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku. 

5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemž se smíte dotknout jen 

své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu. 

6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Zápas se většinou hraje na 2 - 3 

vítězné hry. 

CUKR, KÁVA, LIMONÁDA… 

Zvolte jedno dítě, které bude vyvolávat ono známé - Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. 

Ostatní hráče postavte na druhou stranu louky nebo třeba dvorku. 

Vyvolávač si k ostatním stoupne zády a hlasitě volá říkadlo. Hráči se mezitím snaží přesunout 

na protější stranu tam, kde stojí vyvolávač. Ale pozor - až vyvolávač domluví, ihned se otáčí 

a ostatní hráči se v tu chvíli nesmí ani pohnout, jinak je vyvolávač vrací na startovní čáru. 

Vyhrává ten, který se dostane jako první k vyvolávači. Vítěz ho za odměnu může vystřídat a 

hra pokračuje. Klidně donekonečna!  

Honzo, vstávej 

Jeden hráč si stoupne před ostatní, např. na opačnou stranu místnosti. Každému postupně říká: 

"Honzo, vstávej" a dotyčný mu odpovídá otázkou: "Kolik je hodin?" Odpověď zní například: 

"Pět slepičích", "dva mravenčí" a "tři sloní" a "Honza" popojde o dané kroky dopředu. První, 

kdo dojde až k hráči na opačné straně místnosti, vyhrává. 

Tleskací hry 

Existují více typů tleskacích her, u každé z nich byl ale důležitý rytmus, který určovala 

říkanka nebo píseň. Některé hrály dvojice jen pro ukrácení dlouhé chvíle a snažily se hlavně 

odtleskat sestavu bezchybně, případně ve zrychlujícím se tempu. Příkladem může být 

"Rybana jede na koni" nebo "Měl jsem ženu". V jiných hrách muselo dítě svého protivníka 

vyřadit, jako třeba ve "Šly tři opice" nebo "Un bai vari vari vasinbo". 

ŠIBENICE 

Tady pravidla snad ani potřeba nejsou. Víme, že abecedu se budete učit až v první třídě, ale 

někteří by tuhle hru už zvládli se jmény. 



 

LODĚ 

Před začátkem hry se hráči dohodnou na velikosti čtverce, způsobu značení jeho polí a počtu 

a tvaru lodí, které do plánku budou zakreslovat (pokud nemají připravený tiskopis). Cílem hry 

je nalézt a potopit všechny lodě soupeře jako první. Hráč zakreslí svoje lodě (nesmí se dotýkat 

stranou, ale lze je i otočit). Protivník učiní totéž do své mřížky (pokud ji nemá, musí si ji 

nakreslit, nejlépe na čtverečkovaný papír). Začínající hráč ohlásí zvolený čtverec, kam 

namířil. Protivník odpoví “voda”, pokud ve své mřížce na této pozici nemá žádnou loď. V 

opačném případě hlásí “zásah”. Hráč si může tečkou označovat do zmenšené mřížky radaru 

místa, kam již mířil, aby si udržel přehled. Zásahy lze označovat křížkem. Pokud je zasažen 

poslední čtvereček lodě, je plavidlo potopeno a hráč musí kromě zásahu ohlásit protivníkovi 

také název lodi a skutečnost, že se celá potopila. Protivníkovo míření se zakresluje do velké 

mřížky s vlastními loděmi a jejich zásahy se značí přeškrtnutím políčka. Hráči se střídají, 

dokud jeden z nich nemá potopené všechny lodě. 



 

 

PŘEBÍRÁNÍ PROVÁZKU 

Věřím tomu, že si některé hmaty ještě pamatujete  pro další inspiraci mám odkaz: 
https://mam-to-na-hacku.webnode.cz/products/prebirani/ 

https://mam-to-na-hacku.webnode.cz/products/prebirani/


A nebo také ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=aIYdVyqZbJQ 

 

  

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


PÁTEK 

Na pátek jsme si pro vás připravili krátkou pohádku Teo a rodina na kterou se můžete 

podívat zde https://www.youtube.com/watch?v=ZrM7dIRxNZI 

Jaké zvířátko má Teo? 

Jak se jmenuje bratříček Tea? 

Kdo se schoval pod peřinou? 

Co říkala maminka, že je důležité po ránu? 

Co má maminka v ledničce? 

Jak chtěli kluci překvapit rodiče? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrM7dIRxNZI

