
Téma:  „Češe, fotí, utírá, vrtá, šije, zalévá.“ 

Datum:               20.4. - 24. 4. 2020 

Záměr:  Seznamujeme se s různými profesemi. 

                 Práce s obrázky. 

            

Společný rozhovor s dětmi na téma: 

   Čím bych chtěl být, až budu velký? Proč? 

    Rozhovor - kde pracují rodiče, jak vypadá jejich práce. 

Výtvarná výchova - kresba temperovou barvou, pastelkou, tuší. 

                                     „Čím chci být.“ 

Popis obrázků - popis profese, jaké nářadí potřebují, náplň řemesla. 

Pantomima - poznej jaké povolání předvádím (hra pro rodiče a děti). 

Práce se slovem - rozklad slov (názvů profesí) na slabiky, pokus o vyčlenění  

                                  hlásky na začátku slova. 

Poslech pohádky: „O líném Honzovi.“ 

Motivační rozhovor s dětmi: 

     Proč lidé chodí do práce? 

     Co by se stalo, kdyby nikdo nepracoval? 

     Co to znamená, když je někdo nezaměstnaný? 

Četba a vysvětlení přísloví:  Bez práce nejsou koláče. 

                                                    Komu se nelení tomu se zelení. 

Seznámení s říkankou: „Každý má své povolání,  

                                             práci, čili zaměstnání. 

                                            Jeden třeba dobře vaří, 

                                            jinému se v hudbě daří. 



                           Další dobře sportuje,  

                           jiný moři holduje. 

                           Jeden učí malé děti, 

                           jiný zase mete smetí, 

                           někdo třeba lidi léčí, 

                           další umí spoustu řečí. 

Grafomotorika: „Kadeřník.“ 

                               „Kuchař.“ 

Puzzle- povolání. 

Seznámení s písničkou: „Pekař.“ 

                                            „Doktora se nebojíme.“ 

Pracovní list - spojujeme povolání X věc. 

Smyslová hra - rozvoj sluchové paměti  

  „ Míchám, míchám těsto, přidám do něj všecko: mouku, mouku a cukr, mouku   

     cukr a vejce, ...“ 

Hádanky:  „Hádej, hádej, hádači, jaké povolání mám na mysli?“ 

Předmatematické dovednosti: „Lopaty a lopatky.“ 

                                   - porovnávání méně X více, menší X větší 

Přiřazování – „Čí to je práce?“ (čteme a společně přiřazujeme). 

Omalovánky. 

Tvoření: „Kuchařská čepice“ – stříhání, lepení, vybarvování. 

Tělovýchovné aktivity:  PH – „Kdo jsem já?“ 

                                                       Cvičení s Míšou. 

  



Cvičení s Míšou: 

https://www.youtube.com/watch?v=C-ZOEq1SCi0&list=PLDt-n2lWiirrICILZZ-2KOUkHB62R3hCb 

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk 

https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 

 

Pohádka k poslechu: 

https://www.youtube.com/watch?v=-SmqcHlTfMI 

 

Zdroj: 

https://www.pinimg.com 

http://výtvarná-vychovy.cz 

http://www.youtube.com 

http://www.pinterest.com 
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Popis profese, co jednotlivý lidé potřebují. 

 

http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/2009/04/1-de-maio-dia-do-trabalho.html


 

Předmatematické dovednosti - spočítej lopaty a lopatky. 

http://vytvarna-vychova.cz/povolani/


 

Vyhledávání, porovnávání. 



 

Grafomotorika: „Kadeřník.“ 

 



Grafomotorika: „Kuchař.“ 

 

http://www.e-predskolaci.cz/pro-ucitele/121-ten-dela-to-a-ta-zase-tohle


Puzzle - povolání. 

 

Rozstříhej a poskládej. 



 





 Zazpívejte si písničku.

         

 

https://i.pinimg.com/originals/24/fd/b9/24fdb993747335fc66ea50adbfb23ae1.jpg


 

 

 

 



Pracovní list: 

https://i.pinimg.com/originals/f5/96/99/f5969933a776bc763f4560bd051b5bb9.jpg


 

https://i.pinimg.com/originals/70/f0/d6/70f0d6c470d4a1e553193a470be0f5ef.jpg


 Hádanky: 

 

 

 



      

Čteme a přiřazujeme.  Můžeme si barevně odlišit, která políčka k sobě patří.                

 

http://skolnihratky.blogspot.cz/2012/08/ci-je-to-prace.html?m=1


 

 

 

 



Omalovánky 

 

 

 

 



 



 

 

 



Tvoření – kuchařská čepice. 

 

 

 

Vystřihněte, vymalujte a dolepte proužky papírů podle velikosti vaší hlavičky. 

Nakonec slepte nebo scvakněte sešívačkou. A teď již můžete jít vařit 
s maminkou jako kuchaři. 

 

 



Švadlena - šití. 

 

 

 

Vytiskněte šablonku šatů, děrovačkou po okrajích udělejte otvory a potom již 

můžete začít šít. 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/1a/f2/34/1af2347b0ab4bf81d9130043cc74047e.jpg


 

https://i.pinimg.com/originals/f3/b2/74/f3b2741eccef5d275c18ca2bd6f98e54.jpg


Pohybová hra: „Kdo jsem já?“

 

 


