
 

 

První vločka 

Tématický celek: ŘEMESLA ( 14 DNÍ) 

Vzdělávací cíle 

Rozvoj spolupráce 

Tolerance k druhému 

Rozvoj jemné motoriky 

Vnímání okolního světa 

Rozvoj komunikativních dovedností 

Rozvíjet poznatky o řemeslech, zvycích a tradicích minulýchi současných 

Přiblížit dětem profese dospělých 

Udržet pozornost 

Soustředit se na činnost 

 

Klíčové kompetence 

Učí se nejen spontánně, ale i vědomě o profesích dospělých 

Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení 

K úkolům přistupuje zodpovědně 

Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

Respektuje druhé 

 

Očekávané výstupy 

Přiblížit dětem různá řemesla dříve a dnes 

Rozvoj komunikace - obohacení slovní zásoby 

Koordinace oka a ruky 



Rozvoj paměťových schopností 

Upevňování sociálních návyků - pozdravit, poděkovat, poprosit 

Rozvoj předmatematických představ 

Samostatný projev - básnička, písnička 

 

Jazyk a řeč 

Kovář koukne na hodiny 

a rozezní se kovadliny. 

Výheň svoji rozzáří, 

pak železo utváří. 

Kdo ho viděl, tak to ví, 

kove koním podkovy. 

Hravě kuje věci všecky, 

vždyť je kovář umělecký. 

 

Co kdo dělá 

Mlynář semele zrní v mouku, 

pekař upeče z ní housku. 

Knihař knihu sváže, 

pro koho - pro čtenáře. 

Truhlář pro včely úl postaví, 

včelař pak jen včelaří. 

Kuchař, ten zas rozbil talíř, 

nezaplatil za něj halíř. 

 

Rozvoj komunikace 

Čím je tvá maminka? Tatínek? 



Proč chodí dospělý do práce? 

Čím by jsi chtěl/a být až vyrostu? 

Jaké znáš profese? 

 

Pondělí 

Námětová hra : Prodavač - ka 

( povídání o povolání, kde můžeme prodavače potkat? co prodavač dělá?) 

Úterý 

Námětová hra: Doktor Záchranář 

( povídání o povolání, co dělá doktor, co potřebuje k výkonu povolání?) 

Středa 

Námětová hra: Kuchař - ka 

( povídání o povolání, vaříme společně zeleninovou polévku) 

Čtvrtek 

Námětová hra: Policajt 

( povídání o povolání, je bezpečné, nebo nebezpečné? a v čem? ) 

Pátek 

Námětová hra: Kovář 

( povídání o povolání, co potřebuje kovář ke své práci? které zvíře kovář ková? Návštěva kovářské dílny 

) 

Grafomotorika 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


