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KO ÁTKO — KO ÁTKO S BUDÍKEM (KO ÁTKO A JEHO DEN)

Dalším krokem k samostatnosti je vnímání r zných fází dne a provád ní inností, které se k nim 
vážou. Tento rytmus jim pomáhá dodržovat d ležité hygienické návyky.

Motivace:

Když ráno zazvonil budík a ko átko …… se probudilo, umylo a dalo si n co dobrého k sn dku, vydalo 
se za svými kamarády do školky pro zví átka. Tam si hráli, vypráv li, malovali a pak byl as na ob d. Po ob d  se 
ko átko zase pe liv  umylo a pak se stulilo do klubí ka a odpo ívalo, aby nabralo sílu na odpolední výlet. Když se 
vyspalo a nasva ilo, šli všichni na výpravu do lesa. Jé, tam to bylo zajímavé. Ve er, když se vrátilo dom , vypráv lo 
mamince ko ce, kde všude bylo, potom se najedlo, umylo a uložilo se ke spánku. Chvilku ješt  myslelo na to, jaký to 
byl krásný den a co všechno zažilo, a pak už se mu za al zdát p kný sen.

A jaký máte den vy, d ti?

Legenda:

K tomuto metodickému listu je pracovní list S4A.

Pastelky, tikající budík (vhodný je na baterii).

Pot eby:

Nejprve v klubovn  ukryjte budík tak, aby o tom d ti nev d ly. Potom je poproste, aby se ztišily 
a pozorn  poslouchaly. Zeptejte se d tí, jestli slyší stejn  jako vy, že v klubovn  n co tiká, a jestli by vám to d ti 
mohly pomoci najít. Potom už d ti potichu hledají v klubovn  budík. Kdo najde, m že dostat drobnou odm nu nap . 
v podob  bonbonu. (Pokud mají d ti zájem, m žete hru zopakovat.)

Popovídejte si s d tmi o tom, že našly hodiny, které slouží k m ení asu. Toto je budík, který krom  ukazování asu 
umí i zvonit a tím nás upozorní, že máme nap íklad ráno vstát nebo jít n co ud lat.

Poté p evypráv jte p íb h o tom, jak probíhá den ko átka, a rozdejte d tem pracovní listy.

Pracovní list – Denní innosti

Úkoly:
1. Pospojuj denní innosti tak, jak se odehrává tv j den.
2. Kartá ku na zuby domaluj št tinky.
3. Vedle kartá ku na zuby namaluj tolik árek, kolikrát denn  si istíš zuby.
4. Do ráme ku namaluj hodinky nebo budík.
5. Zeptejte se d tí, zda jim na obrázku chybí n jaká innost, kterou d lají pravideln  (nap . pé e o zví átka, pomoc 

s úklidem doma…), jestli je na obrázcích n co, co v bec ned lají.

Kdo co d lá?

Posa te se s d tmi do kroužku. ekn te, že si zahrajete hru, kde budete hádat, kdo co p edvádí. Za ne vedoucí oddílu 
nebo instruktor. Vybere si jednu z denních inností a pantomimicky ji p edvede. D ti mají za úkol hádat, co bylo 
práv  p edvedeno. Dít , které správn  uhodne, si vybere jinou denní innost a pokra uje v p edvád ní. Pokud se mu 
z n jakého d vodu nechce, vybere vedoucí další dít , které bude pokra ovat ve h e.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: P ekonání.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, ob anská.

Uv domit si jednotlivé fáze dne a innosti, které se pravideln  opakují. P ipomenout si správné 
hygienické návyky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

20 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

bez omezení

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Úkol  na pracovních listech je tentokráte o n co více, proto d tem 
aktivity rad ji proložte nap . relaxa ními hrami nebo hrou Kdo co d lá? 

Nadané d ti, které již zvládají po ítání do desíti, mohou místo spojovací áry k obrázk m denních inností p i azovat 
íslovky.

D ti s poruchou motoriky mluvidel nenu te k vypráv ní, mohlo by docházet ze strany d tí k posm chu.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


