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Tématický celek – Řemesla a povolání 

Klíčové kompetence 

 Dítě se dokáže prosadit, ale i podřídit ve skupině, při společných 

činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje 

základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné 

respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

Vzdělávácí cíle 

 Rozvoj schopností, přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí, i jeho 

změnám.  

 Rozvoj a užívání všech smyslů  

Očekávané konkretizovné výstupy 

 Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, i jednoduché 

praktické situace, které se doma a v MŠ opakují, chovat se přiměřeně 

bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, doma, u lékaře…) 

 Vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se 

citlivě a ohleduplně ke slabšímu, či postiženému dítěti, mít ohled na 

druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc…) 

Jazyk a řeč 

 Logopedická prevence – oromotorika – posilování mluvidel a jazyka 

 Povídání v kruhu – otázky na děti – jaké povolání (zaměstnání) dělá maminka 

a tatínek – znát název povolání obou rodičů. Umět o tom mluvit ve větách. 

Např. moje maminka pracuje ve školce a je učitelka. Můj tatínek pracuje 

v kanceláři na počítači. Moje maminka pracuje na poště, kde třídí dopisy, 

ale jezdí taky s poštovním autem a rozváží lidem balíky…učíme děti mluvit 

delšími větami.  

 Zkusíme se dětí zeptat, jaké povolání by chtěly dělat, až vyrostou – co se 

jim líbí. 

 Řekneme si o povoláních dneška, bez kterých se lidé jen těžko obejdou, 

např. učitel, lékař, zdravotní sestra, pekař, prodavač, poštovní 

doručovatelka, záchranář, hasič, policista… 

 Povíme si o řemeslech z dřívějších dob, o tom že je můžeme vidět i dnes.  

Např. Hrnčíř – člověk, který vyrábí věci z hlíny – dříve to bylo nádobí, dnes 

i dekorativní věci pro radost, Dráteník – člověk, který uměl zpevnit drátem 



nádobí, proti rozbití, vyráběl předměty do domácnosti, nebo drátkem 

ozdobil třeba hrneček. Kovář – funguje i dnes. Podkovy pro koně, dříve 

zbraně, nádoby – dnes kovář zhotovuje předměty k okrase i praktickému 

použití – zábradlí, mříže, panty.  

 Proč musí dospělí lidé chodit do zaměstnání, a k čemu potřebujeme 

peníze? (finanční gramotnost) 

 Můžeme se naučit básničku 

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.  

 

Hudebně dramatické aktivity 



Ve školce bychom se bývali pokusili nacvičit taneček na písničku Pekla vdolky, 

nicméně jsme více klučičí třída, proto bych choreografii více zjednodušila a 

přizpůsobila klukům  (aby je to aspoň trochu bavilo ) 

 

Pohybové aktivity a cvičení 

 Předvádění povolání a řemesel pantomimou (s pomocí dospělého) 

 Překážkové dráhy – přeskok překážky, podlezení překážky, slalom, 

chůze bosky po laně nebo nerovném terénu (balanc, rovnováha, zapojení 

svalových skupin nártu a prstů), válení sudů (posilujeme břišní svaly), 

skok snožmo, poskoky z levé nohy na pravou.  

 Pobyt v přírodě – procházky v lese, chůze v terénu, překonávání 

překážek v podobě větví, kořenů, kamenů, kmenů, atd. 

 Spontánní běhání venku 

 Protažení těla – relaxační chvilky a dechová cvičení 

 

 

Níže najdete pracovní listy k procvičování 

 Názvy povolání – povídejte si, co člověk daného povolání dělá, co je jeho 

práce, jak se na ni připravuje, jaké nástroje, nářadí, náčiní k práci 

potřebuje.  

 Vybarvování obrázků – správný úchop pastelky, rovnoměrný přítlak, snažit 

se nepřetahovat, pracovat přiměřeně rychle.  

 Spojování – co k sobě patří – můžeme použít pro každé povolání jednu 

barvu. 

 Dávejte dětem hádanky – kdo léčí lidi, kdo šije šaty, boty, kdo peče 

chleba, kdo hasí požár, kdo potřebuje ke své práci hřeben a nůžky? Kdo 

potřebuje ke své práci hrnec a vařečku? Kdo při své práci peče zákusky a 

dorty? Vymyslete spolu s dětmi další hádanky? (viz pracovní list níže) 

 

 



 

Názvy povolání na obrázcích – kdo co dělá a co ke své práci potřebuje. Můžete 

vybarvit. Nezapomeňte na správný úchop špetkou. 

 



Jedno povolání – použij jednu barvu.  

 

 



 

Vystřihni a nalep, kdo co potřebuje ke své práci, obrázky popiš. 

 



 

 

 



 

 

Obrázek vystřihni, rozstříhej na proužky a sestav pana listonoše – sleduj 

přitom číselnou řadu – jak jdou čísla po sobě – uč se čísla poznat a 

pojmenovat. 

 



Odpovídej na otázky celou větou a řekni ještě, kdo nářadí potřebuje ke 

své práci (zahradník, uklízeč, učitel - úředník, úředník, dřevorubec…rodiče 

tě navedou a trochu napoví a pojmy ti vysvětlí) 

 

 

 



Náměty na výtvarnou činnost 

Zedník – cihly mají tvar obdélníku, můžete dětem předkreslit a nechte je 

vystříhat a „postavit z nich zeď jako na obrázku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkaní na stavu 

Aktivita vyžadující zručnost a čas rodiče – z kartonu vyrobit stávek, natáhnout 

osnovu a naučit dítě proplétat provázky nebo vlnu – náročnější na pozornost a 

trpělivost. Mohlo by to bavit holčičky. 



 



 

 

Můžete si „upéct“ papírové koláčky – ozdobení nechám na vaší fantazii (obrázek 

je k inspiraci) 


