
II. Distanční výuka pro V. třídu „KOŤÁTKA“ 

 od 11. 3. do 18. 3. 2021 
(termín odevzdání 18. 3. 2021)

Projekt: „  Petrklíč, k jaru klíč“  

„Jarní povídání“ 

Sluníčko v březnu začíná krásně hřát. Vyrostou první jarní květiny, sněženky, bledule, fialky a 
petrklíče.

1. Úkol: „Rýmování slov“ (odevzdat) 

   Pracovní list č. 1. „Najdi dvojice slov, která se rýmují“ – spoj slova barevnou 
pastelkou (např. hůl x stůl...)

Cíl: Rozvoj sluchového vnímání 

2. Úkol: Nauč se básničku a hezky nám ji přednes (odeslat)        

   „Petrklíč“  

             „Zima už se loučí s námi, snížek už je za horami. 
              Sluníčko si češe vlasy, v zahrádkách už brzy asi – 
              pokvete nám petrklíč, který pošle zimu pryč“.

Cíl: Rozvoj paměti, soustředěnosti, správné výslovnosti
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3. Úkol: Popiš obrázek a najdi 5 rozdílů 

             Cíl: Postřeh, zrakové vnímání, soustředěnost
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4. Úkol: Podívej se do knížky a najdi obrázek nebo příběh o jarních      
kytičkách nebo o jaru, co patří k jaru. Můžeš převyprávět krátký 
příběh. (odeslat)

                Cíl: Rozvoj slovní zásoby, postřehu, soustředěnosti, paměti

5. Úkol:  Rozvoj matematických schopností a dovedností (odevzdat) 

Utvoř doma (venku) skupinky hraček či předmětů, které budou v počtu 5, 8, 2 a ohranič
je. (odeslat)

   Pracovní list č. 2. „Počítáme předměty kolem nás“ - zapiš do řádku čísla za sebou +  
napiš číslo pod obrázek.

Cíl: Rozvoj pozornosti, soustředěnosti, rozvoj matematické gramotnosti,grafomotoriky

6. Úkol: Rozvoj matematických schopností a dovedností (odevzdat) 

  Pracovní list č. 3 ,,Najdí rozdíl v řádku, zakroužkuj ho + vybarvi všechny 
obrázky“

                Cíl: Správný úchop tužky a rozvoj předmatematické gramotnosti

7. Úkol: „Zacvič si s míčkem nebo (drátěnkou, houbičkou na nádobí, 
kostičkou)

Doma si udělej místo a podle maminky, tatínka, sourozence

• dej předmět na zem a oběhni třikrát

• předávání předmětu z ruky do ruky před sebou za sebou nad hlavou (pomalu, rychle)

• do levé ruky do pravé ruky, k levé noze, k pravé noze 

• dej předmět na zem a oběhni třikrát

• skoč snožmo před předmět za předmět 

• lehni si na záda a dej si předmět na bříško a dýchej do bříška tak, aby se ti houpal 
předmět dle nádechu výdechu na bříšku

Cíl: Orientace v prostoru, cvičení podle nápodoby dospělého, lateralita, protahování
horních a dolních končetin , radost z pohybu

8. Úkol: „Skládání puzzlí“ -  ,,Jarní obrázek‘‘ (odevzdat) 

 Pracovní list č. 4 ,,Jarní skládanka“ – obrázek vybarvi, rozstřihni podle čáry, sestav a
nakonec ho nalep na papír

Cíl: Správný úchop nůžek, pastelek, pečlivost při lepení obrázku, správné sestavování
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9. Úkol: „Šikovné ručičky mám“ (odevzdat) 

 Skládání z papíru viz příloha:

             Cíl: Rozvíjení jemné motoriky, pečlivost u skládání papíru

 10. Úkol: Příběh květinky (odevzdat) 

Pracovní list č. 5 - podepiš uprostřed nahoře

Vystřihni 4 malé obrázky a sestav příběh květinky, jak roste + ho nalep

Cíl: Správné držení nůžek, správné sezení, rozvoj zrakového vnímání a myšlení

11. Úkol „Zpíváme si pro radost“ (odeslat) 

  Použijte interaktivní program pro domácí vyučování „Barevné kamínky“ z aplikace 
„Moje iŠkolička" na stránkách www.hrajeme-si.cz 

přihlašovací údaj: doma.ms41.lbc@volny.cz
heslo: domanapiskovne
Klikněte na „interaktivní programy“, poté si zvolte program „Březen“ a na druhé 
straně v „nabídce písniček“ si poslechněte a naučte jednu písničku „Petrklíč“
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Těšíme se na vás, pokud si s námi chcete dál hrát, stačí jen odepsat.

                   Vaše pí. ředitelka Laďka, pí. učitelka Anička a pí. učitelka Pája
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