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Leden – Karnevalová maska     (4. 1. 2021 –15. 1. 2021) 

 

1. Výroba škrabošky na karneval       Příloha č. 18 

= vyberte si jednu masku (škrabošku), vystřihneme ji, vykreslíme a poprosíme rodiče, 

aby  k ní přidělali provázek nebo gumičku. Pokud nenajdete masku, která se ti líbí, 

můžete si nakreslit svou originální. 

 

2. Divoký balonek 

= nafoukněte balonek, vyhoďte ho do vzduchu a ve vzduchu se ho snažte co nejdéle 

udržet. Kdo si troufne, může zkusit ve vzduchu udržet i dva balónky současně. 

3. Vymalovánka         Příloha č. 19 

 = dle fantazie si vykreslete Kašpárka 

 

4. Pracovní list         Příloha č. 20 

 = dokreslete řady a potom zakroužkujte, co do řady nepatří 

 

5. Pohádka: Teo na maškarním karnevalu 

= podívejte se na pohádku a potom si budeme vyprávět, o čem ta pohádka byla a co 

jste v ní vše viděli. Používejte celé věty. 

Odkaz na youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sAc_hxX_DNY&list=PL7047565AE98A5453&in

dex=8 

 

 

Leden – Sněhulák     (18. 1. 2021 –29. 1. 2021) 

 

1. Jednotahovka         Příloha č. 21 

= pěkně uchopíme tužku a několikrát obtáhneme sněhuláka 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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2. Vystřihovánka         Příloha č. 22 

 = vystřihneme předlohu, přehneme dle vyznačených čar a vystřihneme 

 

3. Stavění sněhuláků a koulovaná 

= běžte ven a postavte si sněhuláka. Až budete mít sněhuláka hotového, tak si můžete 

se sourozenci zahrát na koulovanou.  

 

4. Práce s modelínou 

 = pokud máte doma modelínu, tak z ní můžeme vytvořit různě veliké koule 

5. Básnička s pohybem 

 = zacvičíme si s říkankou 

  Sněhový panáček za okny stál,  (stoj na místě) 

 

  ze zimy, ze sněhu, z mrazu se radoval. (tleskání) 

  „Nemám sice nožičky,   (dupání nohama) 

  přesto je mi do tance.    (ruce v bok a kroutí boky) 

  Jindy mi však bývá úzko,   (rukama si otřít oči) 

  to když dlouho hřeje slunce. 

  Někdy skoro pláču. 

  Ale když zas padá sníh,   (poskoky) 

  radostí jen skáču.“ 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/

