
Téma :        Poznávám místo, kde bydlím 

Kompetence :                                                                                     5.6. – 16.6.2017 

1/4   Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka , přírody 

podporovat, a ty které mohou zdraví poškozovat  

4/2   Dovede označit svoje potřeby / tělesné, psychické, sociální, etické/ , 

přizpůsobit jim své chování 

 

Nabídka vzdělávacích činností : 

 KK – „Všude dobře , doma nejlíp“ – povídání s dětmi o domově – 

pojem domov, motivace – K. Nepil – Podívánky – rozhovor o obsahu 

 Básničky – Ráj domova, Domeček, Čápi, Srážka 

 Poslech – Byl jeden domeček 

 DK – rozdíl mezi vesnicí a městem / obrázky naší vesnice, historie…/ 

 Poznávání vesnice – její zajímavosti i přírodní , památky, instituce a 

okolí – Pálava – orientace v prostoru 

 Poslech pověsti O tatarské princezně – Pálava 

 Prohlížení knih – mapa ČR, hl. město, prezident, vlajka 

 Písně – Kolik je na světě, poslech Kde domov můj, Pec nám spadla 

 PH – Dobrý den, pojďte ven, Na domečky 

 Cvičení v přírodě – zdolávání překážek všemi způsoby 

 Konstruktivní stavebnice – stavby domů, konstrukce nábytku….. 

 Tvoření – malba zážitků z pozorování vesnice a okolí, práce s papírem – 

Domeček… 

 Pracovní listy – grafomotorika – spodní vázaný oblouk, čáry, kruhy, 

spirály 

 …hledání dvojic, pravolevá orientace, cesty, počet – číslice…¨ 

  



 

 

Básničky : 

 

Ráj domova 

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě. 

Jen se děti rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete. 

Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek. 

Kolik je tu dobrých lidí , co si radost nezávidí. 

Jen si ,děti, všimněte, co je krásy na světě. 

 

 

Doma 

Koroptvička, zajíček a myška 

mají svoje doma na polích. 

I když je zima a padá sníh. 

Všichni máme svoje doma. 

Doma je tatínek a maminka. 

Doma to voní a hřejou i kamínka. 

 

 

 



 

Cestička k domovu 

Cestička k domovu známě se vine. 

Hezčí je krásnější než všecky jiné. 

Douška a šalvěje kolem ní voní, 

Nikde se nechodí tak jako po ní. 

A kdybych na světě bůhví kam zašel, 

Tu cestu k domovu vždycky bych našel. 

A kdybych ve světě smutně se míval, 

Na téhle cestičce vždy bych si zpíval. 

 

Srážka 

Nad vodou se stala srážka 

s včelkou srazila se vážka. 

Tak se prudce srazily, 

 že se málem zabily. 

Včelka měla nehodu 

spadla, spadla na vodu. 

Stará olše co tam stála 

ta se nad ní slitovala. 

Pustila jí dolů list. 

A v tom lístku, jako v člunku 



přeplavala včelka tůňku. 

Byl jeden domeček 

Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček. 

Na stolečku mistička, v té mističce vodička, 

v té vodičce rybička. 

Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. 

Kde je ta kočka ? Do lesa utekla. 

Kde je ten les? Na prach shořel. 

Kde je ten prach? Voda ho odnesla. 

Kde je ta voda ? Voli ji vypili. 

Kde jsou ti voli? Páni je snědli. 

Kde jsou ti páni? 

Na hřbitově zakopáni. 

 

Zpíváme  

Kolik je na světě 

Kolik je na světě očí, kolik je na světě snů, 

kolik se koleček točí, kolik je nocí a dnů. 

Kolik je na světě školek, kolik je na světě škol, 

kolik je kluků a holek, kolik je šlapacích kol. 

 

Toho i toho je mnoho, toho i toho je moc. 



Jediné slunce je jedno a to když zajde je noc. 

 

 

 


