
Téma :   POVOLÁNÍ 
KOMPETENCE :                                                                                   5.3.   -   16.3.2018 

 1/1      Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích 

3/1     Je zvídavé, má touhu poznávat 

6/7   Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody 

 

Nabídka vzdělávacích činností : 

- DK , KK, - povídání o rozličných druzích zaměstnání – kdo staví dům? ,víš 

kdo stříhá vlasy?..., co dělají tvoji rodiče? , čím bys chtěl být, až budeš 

velký?..... 

- Hra Co bys dělal , kdyby…..  hořelo, viděl zloděje, autonehodu…  

- Hra se skládankou Čím budu – části oblečení určité profese , rozhovory… 

- Hry s námětem na povolání – řidiče, stavaře, lékaře, hasiče, kuchařky…… 

- Výtvarné zpracování tématu – malba, práce s papírem , stříhání, 

lepení….. 

- PL – na procvičování grafomotorických prvků, omalovánky povolání, 

určování počtu , rozvíjení poznání- půlené obrázky , co komu patří…x 

nepatří – nářadí…. 

- Práce s leporely, časopisy, knihy – o povoláních – rozhovory nad obrázky 

- Vystřihování obrázků – povolání – následné zpracování  

- Básničky a říkanky o povoláních 

- Zpíváme – Kalamajka + taneček, Šel zahradník.., Mašinka s pohybem 

- POV – pozorování dějů – popis – se zaměřením na profese , individuální 

rozhovory s dětmi – sdělování zážitků 

-     PH Na auta, Na letadla 

- Hra Na pantomimu – Hádej,kdo jsem? Co dělám? – profese 

- Logo chvilka – zvuky aut – startování, houkání, šššššš pomalu x rychle – 

vlak, hasiči – siréna, říkadlo –„š „ – Šiju, šiju… , 

- Cvičení hasičů- překážková dráha 
 

 

 



Hádanky 

 

Vaří, peče, smaží, dusí, 

vařečku má, tu mít musí! 

k téhle práci je prý nutná. 

a už jezte, ať vám chutná! 

 

Když vás někdy v krku pálí, 

vosa štípne, svíčka spálí, 

odřete se pádem z výše – 

kdo vám léky předepíše? 

 

Kdo vás učí počty, děti? 

Od nuly až do deseti, 

od deseti zpět zas k nule-  

a  kdo zkouší u tabule? 

 

Trámy hoří, střecha padá, 

jedem k ohni, tradá, tradá! 

Velitel už nasedá,  

zachráníme co se dá! 

 

 

 

Básničky 

 

Hasiči 

Hoří, hoří, klakson ječí, 

utíkejte do bezpečí, 

klakson troubí fanfáru, 

hasič spěchá k požáru. 

 

 

Šiju, šiju, košilku, 

ušijuji za chvilku. 

Šiju, šiju kabátek, 

naší Dáši na svátek. 

A co ještě? 

Plášť do deště. 

 

 

Kadeřnice 

Já jsem malá kadeřnice, 

kdo chce kudrn ještě více? 

Učešu vám vlásky, 

ať jsou ze všech krásky. 



 

 

 

Koukněte se na kuchaře, 

právě vaří noky v páře. 

Správný kuchař peče, smaží, 

mňam polévky se mu daří. 

 

Zpíváme : 

 

Vláčkové rondo 

Jede, jede vláček, je to kolejáček. 

Funí, píská, houká, trochu si i brouká. 

Honem děti, nasedejte, do světa se podívejte. 

Jede, jede vláček, je to kolejáček. 

 

Osobní vlak, ten si syčí, 

na výlety s námi fičí. 

Rychlík letí, jen burácí,  

mihne se a už se ztrácí. 

Nákladní vlak nepospíchá,  

zvolna jede, těžce dýchá. 

 

Kalamajka… 

 

Šel zahradník… 

 

 


