
 

1. 3. – 5. 3. 2021 

KNÍŽKY TO JSOU KAMRÁDI, VE ŠKOLCE JE MÁME RÁDI 

Plán činností 

1. den  

Pleoptické cvičení:s okluzorem! 

 Řazení pastelek podle odstínů od nejtmavšího k nejsvětlejšímu 

Řízená činnost: 

Můžete dětem vysvětlit, jaký svátek nás čeká v Březnu - měsíc knihy. 

Ne vždy byly na světě k mání knížky a ne každý uměl číst a psát. 

K výrobě papíru vedla dlouhá cesta. 

Když ještě lidé neuměli psát (neznali písmo) a potřebovali někomu zanechat zprávu, že např. 

ulovili velké zvíře nebo že vyhráli v boji proti nepřátelům, nakreslili obsah sdělení obrázky. 

 obrázkové písmo na stěnách jeskyní – nejstarší druh písma, který se vyvinul 

z jednoduchých obrázků  

 Zkusme si s dětmi doma pomocí piktogramů vytvořit svá pravidla:

 

Úkol (rozvíjení fantazie): Jak bys nakreslil?  

(zdroj: Metodický portál RVPPV- autor: Hana Nováková) 



1. žes  ulovil bizona (jakým nástrojem, byl jsi na to sám, s kým, k čemu – využití masa, 

kůže) 

2. žes vyhrál v boji (Mluvit o boji a válkách není na škodu. Ty vždycky byly součástí 

společnosti a stále budou. Rozborem fiktivní události můžeme dětem předložit 

důvody, proč se bojovalo – získání území, potravy apod. a i v současné době ochrana 

svobody člověka. Vyzdvihnuté by ale mělo být mírové řešení – dohoda, domluva; jak 

ji nakreslit – protivníci se usmívají, podávají si ruce.) 

3. že máme být potichu, naslouchat, jíst, jít spát,… 

S dětmi čteme různé obrázkové příběhy z časopisů (tzv. obrázkové čtení), kde je text doplněn 

obrázky, např. O Červené Karkulce:

 

 

 

 

 

 

 



2. den  

Pleoptické cvičení:s okluzorem! 

 Třídění podle různých kritérií- třídění podle druhu- příbory- lžíce, vidličky, nože 

 Podle velikosti a tvaru velké a malé lžíce 

Řízená činnost: 

Rytí na hliněné destičky 

(zdroj: Metodický portál RVPPV- autor: Hana Nováková) 

V bažinatých krajinách, kde rostl rákos a vyskytovalo se hodně hlíny, se začalo psát na 

hliněné tabulky pomocí rákosového pisátka seříznutého do špičky. Původně se psalo zleva 

doprava. Popsané destičky se vždy usušily na slunci, vzácnější se vypalovaly. 

Rozválejte plastelínu a nechte děti do ní vyrýt počáteční písmeno svého jména podle 

předlohy. Starší děti se jistě dovedou podepsat celým jménem. 

 

 pergamen je nevydělaná, při napětí sušená a hlazená oslí, vepřová, kozí, ovčí nebo 

telecí kůže.  

 svitek je kniha, kterou tvoří pás papíru nebo jiného psacího materiálu. Delší texty se 

ve starověku psaly na dlouhý pás (3 až 7 m), vznikly slepením jednotlivých listů 

papyru nebo pergamenu. Psalo se na ně obvykle ve sloupcích napříč pásu tak, aby při 

převíjení pásu z jedné strany na druhou čtenář viděl vždy jeden nebo dva sloupce. Pro 

usnadnění převíjení bývaly později svitky opatřeny dřevěnými tyčkami a rukojeťmi.  

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/11409/full/4.jpg?151037000000


Svitek si děti mohou samy snadno vyrobit. Lépe je papír natáčet na kulaté dřívko, tužku. 

 

3. den 

Pleoptické cvičení:s okluzorem! 

 Kreslení různých geometrických tvarů do mouky, písku 

 Sledování dané trasy- pohybovat autíčkem po dráze 

Řízená činnost: 

Seznamování s pojmy ilustrátor, spisovatel. 

Co je v knihách? 

Písmenka. 

Knihy píše spisovatel. Z písmenek vznikají slova. 

Báseň 

Abeceda není žádná věda 

Když se řekne abeceda, 

tak to není žádná věda. 

Každý kluk i holčička, 

i ta hodně maličká, 

Honzík nebo Alenka, 

naučí se písmenka. 

[online] [cit. 2011-04-13]. Dostupný na WWW: 

<http://www.predskolaci.cz/?category_name=pismena-a-cislice-basnicky-rikanky&paged=4> 

Skládání slov podle předlohy. Úkolem dětí je podle zrakové percepce sestavit z kartiček 

s písmeny daného slova krátké, jednoduché slovo podle předlohy. 

 

http://www.predskolaci.cz/?category_name=pismena-a-cislice-basnicky-rikanky&paged=4
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1525/full/6.jpg?140404000000
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Jedno slovo ponechejte vcelku jako předlohu a jedno slovo rozstříhejte na 

jednotlivá písmena. 



Didaktické hry s hláskami: 

1. Na jaké písmeno začíná mé jméno? 

2. Na jaké písmenko začíná slovo...? 

Ať jsi holka nebo kluk, 

zbystři oči, napni sluch 

Po domě se rychle projdi, 

co začíná na ... najdi. 

Děti doma hledají  předměty začínající na dané písmenko. 

 

 

 

Existuje další druh písma a to je písmo pro nevidomé  lidi, kteří nevidí- Braillovo písmo. 

My čteme očima, lidé, kteří nevidí, používají ruce. Zkusme si zahrát na nevidomé (slova je 

odvozeno od slova nevidí). 

 Hmatová hra 1: Poznej člena rodiny (dítě se pokouší uhodnout člena rodiny, kterého 

se zavázanýma očima ohmatává)  

Co ještě můžeme rukama cítit? (teplé/studené; velké/ malé; hladké/hrubé) např. při vaření 

nebo pečení si můžete s dětmi „házet“ protiklady 

 Hmatová hra 2: Vložte do pytlíčku např. malou a velkou kostku. Dítě má za úkol 

vybrat na základě hmatového vnímání malou kostku. (obměna: malé a velké autíčko, 

malá a velká kulička apod.)  

Systém čtení u nevidomých je založen na poznávání hladkého a hrubého. Ukázka slepeckého 

písma je např. na některých krabičkách od léků. Dejte dětem ohmatat text psaný Braillovým 

písmem. 

Mé písmeno na začátku jména – procvičování zrakové percepce. Podle předlohy Braillova 

písma vybarvit, vypíchat, popř. znázornit na modelíně, vytvarované do obdélníčku např. 

čočkou, pepřem, novým kořením, fazolkama,….dané písmeno. 
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Základní sada symbolů Braillova písma 

            

A, 1                  B, 2                 C, 3                 D, 4                E, 5                 F, 6 

            

G, 7                 H, 8                 I, 9                   J, 0                 K                      L 

            

M                    N                     O                     P                     Q                     R 

            

S                      T                     U                     V                     W                    X 

    

Y                     Z 

http://cs.wikipedia.org/wiki/A
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedna
http://cs.wikipedia.org/wiki/B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/C
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i
http://cs.wikipedia.org/wiki/D
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99i
http://cs.wikipedia.org/wiki/E
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/F
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0est
http://cs.wikipedia.org/wiki/G
http://cs.wikipedia.org/wiki/7_(%C4%8D%C3%ADslo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/H
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osm
http://cs.wikipedia.org/wiki/I
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/J
http://cs.wikipedia.org/wiki/K
http://cs.wikipedia.org/wiki/L
http://cs.wikipedia.org/wiki/M
http://cs.wikipedia.org/wiki/N
http://cs.wikipedia.org/wiki/P
http://cs.wikipedia.org/wiki/Q
http://cs.wikipedia.org/wiki/R
http://cs.wikipedia.org/wiki/S
http://cs.wikipedia.org/wiki/T
http://cs.wikipedia.org/wiki/V
http://cs.wikipedia.org/wiki/W
http://cs.wikipedia.org/wiki/X
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_A1.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_B2.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_C3.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_D4.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_E5.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_F6.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_G7.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_H8.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_I9.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_J0.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_K.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_L.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_M.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_N.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_O.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_P.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_Q.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_R.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_S.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_T.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_U.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_V.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_%C3%80.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_X.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_Y.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braille_Z.svg


4. den 

Pleoptické cvičení: s okluzorem! 

 Kreslení oběma rukama jedním směrem- doleva nebo doprava 

 Kreslení zrcadlové- jedna ruka kreslí geometrické obrazce (kruhy, čtverce, 

trojúhelníky)pohybem doprava, druhá doleva 

Řízená činnost: 

Co je v knihách? 

Obrázky. 

Obrázky do knih kreslí ilustrátor. 

Kresba oblíbeného dětského hrdiny – prohlížejte si nejprve ilustrované knihy, vyzdvihněte 

známé pohádkové postavy (Křemílek a Vochomůrka, Krteček, Pejsek a kočička, Hajný 

Robátko). Jaké pohádky ještě znáte? (Pat a Mat, Bořek stavitel, mašinka Tomáš...) 

 Ilustrace – Výroba vlastní knihy- z obyčejných papírů nebo z tvrdých čtvrtek si děti 

mohou vyrobit svou vlastní knížku s těmito náležitostmi: 

1. název knihy- dopomoc rodičů 

2. autor knihy- podpis dítěte hůlkovým písmem- stačí křestní jméno 

3. ilustrátor knihy- podpis dítěte hůlkovým písmem- stačí křestní jméno 

4. obsah knihy s obrázky- dle fantazie dětí- volné kreslení obrázků 

Zvolte jednoduchou pohádku, může být i veršovaná. (Princeznička na bále, O řepě, 

O koblížkovi, Boudo, budko, … 
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5. den  

Pleoptické cvičení:s okluzorem! 

 Skládání puzzle 

Řízená činnost: 

Z čeho se kniha vyrábí?  

 Motivační písnička, kterou si však můžete říkat jako básničku 



 
 

 

 příprava na výrobu ručního papíru, stříhání, trhání a máčení novinového papíru 

 

 



Co potřebujeme:  

(zdroj: Metodický portál RVPPV- autor: Hana Nováková) 

1. starý papír (nevhodný je potištěný černou barvou – tiskařská barva budoucímu papíru 

na kráse nepřidá – zato popsaný nevadí, dobré jsou i podsady na vejce 

2. čistý balicí papír (náš nový arch se k němu nepřilepí jako k jiným druhům papíru, 

naopak se z něj dá lehce sloupnout), případně mikrotenový sáček 

3. savý papír (noviny) 

4. savou látku (utěrku) 

5. rovnou desku; mísu nebo hluboký talíř; mixér nebo struhadlo (nebo pilné ručičky) 

6. ke zkrášlení: rozmanité vylisované rostlinky, barevné nitky; barvivo – kávu, ovoce, 

koření, potravinářské barvivo... dle fantazie 

 Různý papír určený k naší recyklaci natrháme na malé kousky (to znamená asi 1 až 3 

cm) a necháme jej namočený v míse s vodou 12 až 24 hodin.  

 Pak papír rozmělníme na kašičku – čím bude hrubší, tím bude i papír hrubší, a naopak 

(ale pozor ať papír není příliš rozmělněný – to by se pořádně nespojil a trhal by se).  

Použijeme nejlépe mixér, nebo z papíru vymačkáme vodu a uděláme kouli, kterou 

nastrouháme, nebo použijeme svoje ručičky a papír ve vodě tak dlouho rozmělňujeme, trháme 

a mačkáme, až jsme s výsledkem spokojeni. Do kašičky zapracujeme také různé příměsi 

a barviva, podle vlastní fantazie. Případně do ní můžeme taky přimíchat škrob (na 1 talíř asi 

1 lžíci) – pro zpevnění. 

„Psací“ papír musíme udělat hodně jemný, hladký, tenký a čistý. 

Pracovní plocha: na desku dáme savou látku, na kterou položíme vrstvu novin a na ně balicí 

papír. 

 Z papíroviny vymačkáme přebytečnou vodu (ale dáváme pozor, aby nebyla příliš 

suchá – měla by být asi tak mokrá, aby se dala lehce rozprostřít na dlani) a vytvoříme 

z ní na balicím papíře svůj vlastní aršík. Můžeme jej ještě přizdobit vylisovanými 

kvítky a vším, co nás napadne.  

Arch potom pomocí novin zbavujeme přebytečné vody, jak jen to jde. Aby se voda lépe 

vsakovala, také noviny pod balicím papírem střídáme. Nakonec arch můžeme ještě přejet 

válečkem, aby byl rovnější, ale není to vůbec nutné. Pak jej necháme sušit na slunci, u topení 

(nezapomeneme podložit suchými novinami). 

 Usušený arch z balicího papíru opatrně sloupneme. Pokud se nám zkroutil a my ho 

chceme vyrovnat, můžeme jej, zabalený do látky, přejet napařovací žehličkou. 



 

 

Další činnosti: konstruktivní hra se stavebnicí Lego, Seva - STAVÍME KNIHOVNU: 

 námětová hra NA KNIHKUPECTVÍ - rozdělení rolí, pravidla slušného chování 

 kresba MŮJ OBLÍBENÝ POHÁDKOVÝ HRDINA 

 prohlížení knih ze své domácí knihovničky, pohádkové, encyklopedie, atlasy, knihy 

s básněmi 

 četba oblíbené knihy doma s rodiči 

 volné převyprávění oblíbené pohádky 

 správná artikulace- můžete si vytleskat jména hlavní postavy, nebo názvy zvířat, 

měst,… 

 recitace básní a zpěv písní (např. Princeznička na bále, O Červené Karkulce- zde je 

příloha, kde si děti dle čar rozstříhají obrázky a řadí podle posloupnost i...) 

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/11409/full/5.jpg?074233000000


  



 

 

 


