
ČÍM JSOU MOJI RODIČE 
 

Rozhovor:  
Kde pracuje maminka a tatínek? Kam chodí do práce? 
Proč chodí dospělí do práce? 
Mají všichni lidé práci? (vyzdvihnout práci maminky na MD, invalidé – chtějí 
pracovat, nemohou pro zdrav. postižení, nezaměstnanost – chtějí, ale nemohou 
najít práci x nechtějí) 
 
Hádanka:  
Jak se říká tomu, kdo nechce pracovat? – lenoch 
Znáte z pohádek nějaké lenochy? – Líný – Hloupý Honza. 
Co lenoch nejraději dělá? – leží, spí… 
 
Král a Lenoši 
 
V jedné zemi moudrý král 
všem lenochům přikázal: 
,,Budete mít na práci 
dělat sochy v paláci!“ 
Měli z toho legraci. 
,,Copak je to za práci?“ 
Chvíli stáli bez hnutí, 
někoho to kýchat nutí. 
 
Někoho zas na tváři 
štípou mouchy, komáři. 
Někoho zas svědí hlava, 
je to práce namáhavá! 
 
Král okřikl lenochy: 
,,Copak jste to za sochy? 
Už jste se mi pohnuli. 
Stůjte jako ze žuly!“ 
,,Pane králi, dělat sochy 
není ani pro lenochy. 
Máme žízeň, máme hlad, 
raděj půjdem pracovat?“ 
 
Hra na sochy (rodič se snaží rozesmát sochu=dítě a to se nesmí pohnout, pak se 
role obrátí) 
 
Rozum. výchova: Hádej, čím jsem (Pojmenuj postavičky na obrázku a řekni, kdo 
co dělá) 
                             Jaké nářadí k práci potřebují? 
 
Pantomima: Nápodoba různých profesí (jeden předvádí a druhý hádá) 







 
  



 
Hádanky: 
 
Vaří, peče, smaží, dusí, 
vařečku má, tu mít musí! 
K téhle práci je prý nutná. 
A už jezte, ať vám chutná! – kuchař 
 
Kdo vás učí počty, děti? 
Od nuly až do deseti, 
od deseti zpět zas k nule 
a kdo zkouší u tabule? – učitel 
 
Plátno a štětce má, 
barvy a paletu, 
maluje motýla 
nad loukou za letu. 
Maluje slunce 
a ptáky a mraky… 
Co třeba aeroplán? 
Ten občas taky.- malíř 
 
Když vás někdy v krku pálí, 
vosa štípne, svíčka spálí, 
odřete se pádem z výše, 
kdo vám léky předepíše? – lékař 
 
Trámy hoří, 
střecha padá, 
jedem k ohni, 
tradá, tradá! 
Velitel už nasedá, 
zachráníme, 
co se dá! – hasič 
 



PEKAŘ 

 
Naučit se říkat a předvádět říkanku „Pekař peče housky". 
 
Pekař peče housky 
uždibuje kousky. 
Pekařka mu pomáhá, 
uždibují oba dva. 

 
Jemná motorika- cviky: 

• vsedě na patách dlaněmi ,,hladíme“ stehna – válíme těsto 
• mačkání – hněteme těsto 
• spojit prsty ve špetku – uštipujeme těsto 
• postupně spojovat jednotlivé prsty s palcem – ulepené prsty od těsta 
• sypat na těsto mák 
 

Jaké druhy pečiva se pečou v pekárně? - obrázky z časopisů (rohlíky, housky, 
chleba, preclíky, bochánky, koláče, dorty aj.)  



- seznámit děti s informací, že pro zdraví není vhodné jíst příliš velké 
množství bílého pečiva, sladkostí - obezita, kazivost zubů, nevhodné pro 
trávicí soustavu 

 
Číselná řada 1 – 10 (počítáme koláčky, třídíme na talířky podle počtu, 
porovnáváme: více x méně x stejně) 
 
PČ: Hra na pekaře: 

- domácí modelína - Koláček a rozinky 
- Koláček z papíru- vystřihnout papírová kolečka, natřít 

lepidlem a posypat mákem, semínky nebo lze použít kávová 
zrna aj.) 

 
 
Grafomotorika: motáme ovocné knedlíky 
 

 
 

 



ŠVADLENA, KREJČÍ 
 
Hádanka:  hádáme povolání 
Podle módní novoty 
šije kabát, kalhoty… 
Ještě poutko pro věšák 
a z táty bude fešák. 
 
Vytleskáváme a určujeme počet slabik: 
Co šije švadlena?     Ša-ty, kal-ho-ty… 
 
Co potřebuje švadlena ke své práci? (obrázky nebo pomůcky: jehla, nit, 
špendlíky, krejčovský metr, krej. křída, nůžky, knoflíky) 
 
Kimova zraková hra: Co se švadlence ztratilo? 

- děti si prohlédnou pomůcky  
- předměty ukryjeme pod šátek a jeden odebereme 
- dítě hádá: Co švadlence chybí? 

 
Lze si zazpívat vzestupnou a sestupnou melodii – děti napodobují pohyb při 
šití jehlou 
Šiju, šiju košilku, ušiju ji za chvilku. 
Pak ušiju kabátek, Toníkovi na svátek. 
Když to všechno zašívám, k tomu já si zazpívám.  
 
Slovní zásoba: Knoflíky jsou kulaté jako….? Co je ještě kulaté? 
 
Zraková hra, počítání: 
- hledání stejných knoflíků 
- procvičování pojmů – malý, větší, největší 
- třídíme koflíky podle velikosti a barev 
 
 Jemná motorika: provlékání provázku papírovým knoflíkem  



  

  
 

  



 
ŘIDIČ 

Hádanka: 
Za volantem sedí, 
na dálnici hledí. 
Pomeranče a fíky, 
dováží nám z Afriky. – řidič 
 
Slovní zásoba:  
Co ještě může řidič dovážet? A – ananas, B – banán, C- citrony... 
Co všechno může řidič řídit? –  jmenujeme dopravní prostředky 
 
Gymnastika mluvidel: 
Rozkmitání rtů – zvuk motoru 
Jeden traktor jede – ttttttt 
Druhý traktor jede – dddddd 
Oba jedou naproti sobě . td td td td td 
 
 
Matematické představy: vytvoříme z hraček řadu aut  
Pojmy: první, poslední, uprostřed, před, za 
 
Opakujeme barvy  
Přijelo auto a mělo (žlutou) barvu. – děti se snaží najít danou barvu v místnosti 
 
Rozpočitadlo:  určování 1. hlásky ve slově 
Počítáme jedna, dvě, 
hádej, kdo teď vyhraje? 
Ten, kdo mi řekne v krátku, 
co má KUCHAŘ na začátku. 
 
Rozumová výchova: objevovat materiály, ze kterých jsou věci a předměty 
vyrobeny 
Co je ze dřeva, ze skla, z kovu, z papíru,  z umělé hmoty a textilu? – d. hledají 
výrobky v místnosti 
 
Co je pevné, křehké a ostré? 
Promluvíme si s dětmi, jak zacházíme s předměty různých materiálů, a jak 
dbáme na svou bezpečnost? (nůž, jehla, hrneček, kladivo aj.) 
  



 
 

         
 
 
 

         
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


