
Milí rodiče! 

15. – 19. 3. 2021 

 

V dalším týdnu si budeme povídat o tom, z čeho jsou věci kolem nás vyrobeny. Děti 

totiž ještě neumí nazvat jednotlivé materiály.  

 

1. Najděte si chvilku a zkuste spolu s nimi nazvat materiál, z kterého je vyrobeno: tričko (textil), 

šroubovák (kov+plast), sklenička, křeslo, židlička, bunda, sluneční brýle, PET láhev, sešit, 

karty, hodinky, řetízek, panenka, láhev od piva, plechovka, kelímek z jogurtu, autíčko, míč… a 

pak co vás napadne a jak je to bude bavit.  

 

Zkuste si to teď roztřídit na hromádky a znova zopakovat materiál, z kterého jsou věci 

vyrobeny – papír + plast + kov + sklo + textil. Tyto slova vytleskejte, určete počáteční a 

poslední písmeno slova, popř. rytmus.  

 

2. Zkus se naučit básničku:  Z ČEHO JSOU VĚCI KOLEM NÁS? 

     ZDALI TO VÍTE, NĚKDO Z VÁS? 

KLÍČE JSOU Z KOVU, ŽIDLE DŘEVĚNÁ,  

ŠATY JSOU Z LÁTKY, SLENIČKA SKLENĚNÁ. 

MIČEK JE Z GUMY A KAŽDÝ VÍ,  

ŽE DRAK JE PAPÍROVÝ. 

 

3. Prosím rodiče, aby jednu básničku (text, který je pod písničkou) rozstříhali po slovech – 

předložky zvlášť – a dali slova na hromádku. Úkolem dítěte bude znovu ji složit dle předlohy 

tak, že bude postupně hledat a nalepovat jednotlivá slova básničky. Prosím nechte je pracovat 

a potrápit se   a pamatujte, že oni neumí číst, ale procvičuje koordinaci zrak-oko, pozornost, 

vytrvalost, dokončení úkolu…  

 

4. Když už víme, co je z čeho vyrobeno a k čemu to používáme, naučíme se, co s tím udělat, 

když nám ta, která věc doslouží. Naučíme se teď (nebo jen zopakujeme), jak třídit odpad.  

Jak třídit odpad? Který odpadek patří do jakého kontejneru? - YouTube 

http://program.autiste.cz/seznameni/?category=ekologie 

 

5. Pokud budeš chtít tak se můžeš naučit písničku. Je to písnička o třídění odpadu a zpívá se 

na melodii „Prší, prší, jen se leje“. Zazpívej si to, určitě ti maminka pomůže. (text v příloze č.1) 

 

6. Dalším vašim úkolem bude poslechnout si tohoto chlapečka a jít s pytlem do lesa, okolí 

tvého domu, …  ale ne na hřiby  

https://www.facebook.com/UklidmeCesko/posts/3881081505286636 

Tady je i veselá písnička – aktuální jenom k zasmání pro rodiče   

https://www.facebook.com/UklidmeCesko/videos/199997551915358/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIQQvCLFl54
http://program.autiste.cz/seznameni/?category=ekologie&fbclid=IwAR2OV_5-Q_klagrAOXbeO8QPoFu0jJ687Jg0_1w7aWqPnfseOD7z_R-zxsY
https://www.facebook.com/UklidmeCesko/posts/3881081505286636
https://www.facebook.com/UklidmeCesko/videos/199997551915358/


 

7. Tady je náhradní činnost (kdyby bylo moc chladno a nešlo jít ven) – vyrobit si z barevného 

papíru kontejner na papír, plast, sklo a najít v letácích alespoň 7 předmětů „do každého 

kontejneru“ – popř. můžeš i nakreslit. 

Například takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Teď si můžeš třídění odpadu procvičit i formou her v počítači – pamatuj však – že ne déle 

než 15 min. denně   (poslechnou rodiče na slovo, když řekne – DOST!) 

https://www.mladsi.tonda-obal.cz/uvod/hry/ 

 

9. Zazpívej a zatanči si i s Míšou!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 

 

10. Doplň správně řadu (příloha) 

 

11. Vyřeš sudoku 

 

 

 

 

 

https://www.mladsi.tonda-obal.cz/uvod/hry/
https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA


Písnička o odpadu:  

 

 

Příloha k úkolu č. 3. Rozstříhat po slově      

Z   ČEHO  JSOU   VĚCI   KOLEM   NÁS? 

ZDALI  TO  VÍTE,  NĚKDO  Z   VÁS? 

KLÍČE  JSOU  Z  KOVU,  ŽIDLE  DŘEVĚNÁ,  

ŠATY JSOU  Z  LÁTKY, SLENIČKA  SKLENĚNÁ 

MÍČEK  JE   Z  GUMY  A  KAŽDÝ  VÍ,  

ŽE   DRAK   JE   PAPÍROVÝ. 



Předloha 

Z   ČEHO  JSOU   VĚCI   KOLEM   NÁS? 

ZDALI  TO  VÍTE,  NĚKDO  Z   VÁS? 

KLÍČE  JSOU  Z  KOVU,  ŽIDLE  DŘEVĚNÁ,  

ŠATY JSOU  Z  LÁTKY, SLENIČKA  SKLENĚNÁ 

MÍČEK  JE   Z   GUMY  A  KAŽDÝ  VÍ,  

ŽE   DRAK   JE   PAPÍROVÝ. 

Tady nalepit:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha k úkolu č. 10 

 

 

 



Příloha k úkolu č. 11 

 

 


