
Týdenní blok – DEN DĚTÍ
1.-5.6.2020

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1.června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé 
společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku – 23.dubna 1920. 
Obyvatelé Turecka slaví tento svátek dodnes a je státním svátkem.

S dětmi si povídáme o dětech celého světa, jak a kde žijí.

Poznávání slabik 
– vytleskávání slov, pomocí obrázků mohou děti vytleskávat slabiky. Tvoření zdrobnělin (dítě – děťátko, 
mimino – miminko, hračka - hračička).

Malování
– děti mohou namalovat aktivity, které mají rády. Hračky, se kterými si rády hrají.

Pohybové hry 
      –    pro děti zorganizujeme hry na zahradě nebo ve třídě, odměnou může být malá drobnost – běh ve 
dvojicích, skákání v pytli, házení kroužků na cíl...
 

Básnička

Dneska slaví děti svátek,
je tu křik a trochu zmatek.
Všichni se dnes veselí, 
nikdo není v posteli.
Dovádí se, tancuje,
hudba k tomu zahraje.

AJ 
– dítě - child
– děti - children
– holčička - girl
– chlapeček – boy
– hrát si - play

Pracovní listy – v příloze

– pro malé děti – omalovánky
– pro předškoláky – dokresli dětem obličeje, vybarvi obrázek podle čísel, vybarvi obrázek podle 

popisu, počítání geometrických tvarů, rozstříhej obrázek a dej k sobě stejné půlky, domaluj kopečky 
zmrzliny podle čísel, spoj co se rýmuje, najdi správný stín, najdi 2 stejné obrázky

Zdroj – epředškoláci.cz
www.předškoláci.cz
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VYBARVI PODLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI PODLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI PODLE VLASTNÍ FANTAZIE
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NAJDI SPRÁVNÝ STÍN

7



OBRÁZKY VYSTŘIHNI A DEJ K SOBĚ STEJNÉ PůLKY
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SPOJ ČAROU, CO SE RÝMUJE
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VYMALUJ PODLE ČÍSEL
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VYBARVI PODLE GEOMETRICKÝCH TVARů
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VYBARVI PODLE POPISU
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SPOČÍTEJ TVARY
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NAJDI STEJNÉ BALONKY A SPOJ JE ČAROU
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NAJDI STEJNÉ ZMRZLINY 
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