
Opakovací týden 

 

Tento týden jsme se rozhodly udělat trošku odpočívací, ale zároveň opakovací. Pokud 

byste chtěly, poproste rodiče, ať vás natočí, když říkáte básničku a video nám zašlete. Rády 

také uvidíme Vaše velikonoční výtvory, zdobená vajíčka nebo třeba pomlázku, jestli jste ji 

s rodiči pletly. Opakujte počty (1-10), dny v týdnu, měsíce, počasí, básničky a písničky, ale  

i pohybové hry. Upevňujte správný úchop tužky a sezení. 

 

 Vyjmenujte dny v týdnu, kolik jich máme? Jaké dny tvoří víkend? A kolik jich je? 

Zkuste zopakovat i pojmy včera, dnes a zítra ve spojitosti se dny. 

 Jak se nazývá část dne, kdy vstáváme? Jak se naopak jmenuje část dne, kdy jdeme 

spinkat? 

 Zopakujte měsíce, kolik jich dohromady máme? Jaký nový měsíc máme nyní? 

 Spočítejte si prstíky na ruce a zkuste je pojmenovat. 

 Zopakujte si přiložené básničky. 

 Vzpomenete si na nějaké jarní květiny? Zkuste říct alespoň 3. 

 Vyjmenujte několik zvířátek a jejich mláďátek, pro rozpomenutí použijte přílohy 

z předchozích týdnů.  

 Pamatujete si, jaká zvířátka žijí v ZOO (nebo v Africe)? Čím se liší od těch domácích? 

 Už jste zkoušely vázat tkaničku? Jak vám to jde? 

 A co držení tužky a správné sezení u stolu? Věříme, že v tom už jste profíci.
  



 

Pampelišky 

 

Pam, pam, pampelišky v žlutém kloboučku, 

prý si posedaly ráno na loučku. 

Nakláněly k sobě zlaté hlavinky, 

jsou to malé děti, velké maminky. 

Cink, cink, cinkylinky, modré zvonky zas, 

    

písní konvalinky přidaly svůj hlas. 

Chceme s nimi zpívat v jitru zářivém, 

pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sluníčko 

 

Jednou se sluníčko probudilo, 

kouklo se na svět a zakouzlilo.  

Čáry máry, tak pravilo,  

náhle se před dětmi objevilo. 

Čáry máry, tak pravilo, 

náhle se před dětmi objevilo. 

Sluníčko, máme tě všichni rádi, 

a chceme být s tebou kamarádi. 

Můžeš tu být a vyprávět, 

jak z výšky vypadá ten velký svět. 

Můžeš tu být a vyprávět, 

jak z výšky vypadá ten velký svět.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Prstíčky 

Mám tady pět prstíčků, umím o nich básničku. 

Nejmenší je malíček, to není žádný cvalíček. 

Vedle něj je prsteníček, na ten patří prstýnek, co má pěkný kamínek. 

Uprostřed máme prostředníčka, ten je dlouhý jako tyčka. 

Vedle něj je ukazovák, ukazuje tytyty, když je něco rozbitý. 

A poslední chlapeček jmenuje se paleček, 

ten se drží trochu stranou, to je všechno, nashledanou.

 



 



  

Najdeš všechny zajíčky? 
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Urči počty obrázků ve vajíčku a zapiš je do čtverečků. 


