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Doporučení třídní učitelky pro práci rodičů s dítětem v dlouhodobé 

domácí péči 

/veškeré nápady a názorné příklady je nutné přizpůsobit možnostem žáků / 

Doporučujeme rozvíjet v následujících oblastech 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA 

Rozvíjení poznávacích schopností  

➔ jít na vycházku do přírody 

➔ pozorovat zákonitosti v přírodě, rašení, zajímavosti v krajině 

➔ poznávat změny v přírodě / kvetoucí stromy, lístky a jejich barva, barva trávy / 

 
Rozvíjení logického myšlení a paměti  

➔ najít v přírodě keř nebo strom rozkvetlých kočiček, /srovnání před opylením, 
po opylení, změna barvy ze stříbrošedé na žlutou / 

➔ srovnání tvora živého-kočka domácí a keře nebo stromu – jíva 

➔ najdi domeček pro včely /jak mu říkáme... úl / 

 
Rozvíjení grafických schopností  

➔ procvičení prstů, dlaní, kroužení zápěstím, včelka lítá na kytičky, třepotání ručkama 

SMYSLOVÁ VÝCHOVA 

Rozvíjení zrakového vnímání 

➔ přivoň si k jarním květinám / pampeliška, hyacint, tulipán apod./ 

➔ všímej si drobných pylových zrníček / máme žlutý nos /  

Rozvíjení sluchového vnímání  
 

➔ poslouchej hlasy ptáčků, bzučící včely, čmeláka / kos, postůj pod rozkvetlými stromy, 
rozlišuj zvuky v přírodě /  

 
Rozvíjení hmatového vnímání  
➔ sáhni si na živou nebo plyšovou kočičku 

➔ srovnej s kočičkami na jívě / keř, strom /, osahej a pohlaď si 

 
Prostorová a směrová orientace  
➔ pozoruj, kam se schovala kočička / za keř, u domu, na prahu apod. / 
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➔ dej si kočičky do vázy / pojmy ve váze, na stole / 

Rozvíjení čichového a chuťového vnímání  
➔ ochutnej nějakou dobrotu z velikonočních vajíček / pomazánka, mazanec apod. / 

➔ jak voní / vyhledávejte libovolné vůně / 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Náš kocourek Bělovousek 
mlíčko on má tuze rád, 
zavolejte na něj, děti,  
přiběhne si s vámi hrát.  /vlastní říkanka / 

 
➔ tleskejte si do rytmu 

➔ podupávejte si nohama 

➔ zapojte ruce i nohy na střídačku /pleskání do kolen, podupávání/  

➔ napodobujte hlasy zvířat / mňoukání, štěkání, kvákání atd. / 

PRACOVNÍ VÝCHOVA A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

➔ vyfoukněte si a obarvujte vajíčka 

➔ nalepujte si velikonoční dekorace na kraslici /obtisk / 

➔ nakresli si sluníčko, kroužení dokola žlutou pastelkou 

➔  pomocí prstových barev obtiskni tulipán/ dlaň natřená, otisk dlaně a dokreslení 
stopky / 

➔ zasaď si do květináče osení/ žito, pšenice /  

➔ nechej si naklíčit na vatě řeřichu a pak posypej třeba chleba s pomazánkou vlastní 
výroby / vajíčková / 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

➔ písničky /Na jaře, na jaře, Vozilo se sluníčko, Ztratil kos píšťalku, Travička zelená/  

➔ zahrajte si na jakýkoliv nástroj, který vydává nějaký zvuk /cokoliv i z domácnosti / 

➔ Otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati. Císaři pánu, on 

ti dá ránu, až poletíš k děravému džbánu. 

  REHABILITAČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA A POHYBOVÁ VÝCHOVA 
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➔ zahrajte si na schovávanou 

➔ napodobujte pohyb křídel motýla, včelky 

➔ zahemžete se na podložce, jako housenka píďalka 

➔ zaskákejte si panáka / nebo jen tak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


