
Šiju, šiju si šatičky 

Cíle projektu: 

Poznávat některá povolání, 

charakterizovat jejich činnosti 

Poznávat předměty kolem nás, mít 

povědomí, z čeho jsou vyrobené 

Vědět, že každá práce je důležitá 

Uvědomit si, že peníze si musíme 

vydělat, že jimi šetříme, ale že jsou 

důležitější věci v životě 

 

Délka projektu:  2 týdny 

Metody práce: vyprávění, rozhovory, poslech pohádky, video, manipulace 

s předměty, exkurze, hry a  pracovní činnosti, pantomima, dramatizace 

 

Očekávané výstupy: 

 Samostatně se oblékat, svlékat, zapínat knoflíky, zipy, vázat tkaničky 

 Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, správně pojmenovávat věci a jevy 

kolem nás 

 Rozkládat slova na slabiky 

 Rozlišit podstatné a nepodstatné znaky, charakterizovat činnosti 

 Rozlišovat tvary, barvy, materiály, počet 

 Vyprávět příběh s pomocí obrázků, otázek 

 Využívat různé materiály při výtvarných a pracovních činnostech 

 Orientovat se v prostoru dle slovních pokynů 

 Rozlišovat základní prostorové pojmy 

 Samostatně se rozhodovat o některých činnostech 

 Umět spolupracovat s ostatními 

 Vyjádřit a zhodnotit prožitky, dojmy 

 Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života 

 

 

 

 

 



Jak to všechno začíná? (vznik látky) 

Copak je to za švadlenku? 

Co ostatní dospěláci, jakou mají vlastně práci? 

 

Jak to všechno začíná? Krtečkem to začíná… 

 Poslech pohádky „Krtek a kalhotky“ 

 Dramatizace této pohádky 

 Práce s obrazovým materiálem – obrázky k pohádce, obrázky různých druhů 

oblečení, oblečení dobové, krajové, sportovní, společenské… 

 Jak to bylo v pohádce a jak je to ve skutečnosti 

 Dekorativní kresba – zdobení šatů, zdobení kalhotek pro krtka – geometrické 

tvary 

 Tvůrčí činnosti, využití méně tradičních materiálů – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  

(děti kombinovaly různé druhy oblečení, říkaly si, k čemu se co hodí, co se 

jim líbí, zkoušely si pohyby modelek a modelů na molu do hudby) 

 Báseň s pohybem „Krtek a sluníčko“ 

 Pracovní list „ vybarvi oblečení k různým příležitostem“ 

 Exkurze do obchodu s oblečením – seznámení s další profesí  - prodavačky 

 Seznamují se s funkcí a hodnotou peněz – finanční gramotnost, námětová hra 

„Na prodavače“ 

 

 „šiju, šiju si šatičky“…  dekorativní zdobení……………….. na kalhotkách 

procvičujeme správné držení tužky, geometrické tvary, jemnou motoriku, přípravu 

na budoucí psaní 

 



 

                   …počítáme               …oblečení na různé příležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i na kroužku „šikovné ručičky“ jsme se drželi tématu a děti si vyzdobily voskovými 

pastely kalhotky pro krtka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módní přehlídka 

 

 



Copak je to za švadlenku? 

V druhém týdnu jsme navázali na týden předchozí a profesi švadleny jsme okrajově 

rozšířili o další povolání dospělých 

 Začali jsme motivačním videem „Profese kolem nás“ (youtube), kde děti 

určovaly, o která povolání se jedná 

 Rozhovor: proč chodí lidé do práce, čím bych chtěl být, mají všichni lidé 

práci, kde pracují rodiče a co v práci dělají (kdo neví, má za domácí úkol 

zjistit), jak se říká tomu, kdo nechce pracovat (lenoch) 

 Hádanka: Podle módní novoty šije kabát, kalhoty… 

                   Ještě poutko pro věšák a z táty bude fešák. 

 Kdo byl švadlenou v pohádce „Krtek a kalhotky?“ – rákosníček (návaznost 

na pohádku z min. týdne) 

 Hrátky s knoflíky – děti z nich volně tvoří, procvičují počet, třídí podle 

velikosti, barvy, tvaru 

 DH „Který knoflík zmizel?“ – procvičení zrakové paměti 

 Ukázka skutečných pomůcek, které potřebuje švadlena k práci (dětský šicí 

stroj, navlékač nití, náprstek, jehla, nit, nůžky, metr, křída, krejč. panna…) 

 Procvičování pojmů „malý, větší, největší“ – knoflíky 

 Co je kulaté jako knoflík? – hledání v prostoru 

 Rytmizace – co šije švadlena 

 Zdokonalování sebeobslužných dovedností – zapínání knoflíků, zipů, vázání 

tkaničky 

 

 

Švadlena 

 

Copak je to za švadlenku, 

ušila si na panenku z látky hezký kabátek. 

Už to umí s jehlou, nití, 

náramně jí jde to šití, kdopak by to do ní řek. 

Také prý – až bude velká, chtěla by švadlenou být, 

módní salón mít pak známý, 

pro slečny a z filmu dámy, 

pro princezny bude šít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypichování 

předkreslených tvarů 

tupou jehlou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Najdi dva stejné knoflíky                       Počítej a zapiš 

 Exkurze ke švadleně – zakázkové krejčovství p. Bičišťové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co ostatní dospěláci, jakou mají vlastně práci? 

 Rozhovor – kde pracují rodiče a co v práci dělají?  - děti měly za domácí úkol 

to zjistit, kdo nevěděl 

 Finanční gramotnost – uvědomit si hodnotu peněz, význam práce pro jejich 

vydělání, šetření s penězi 

 Hádanky – povolání 

 Pantomima – děti předváděly a hádaly povolání 

 Puzzle – povolání + přiřazování předmětů a pomůcek patřících k určitým 

povoláním (Granna) 

 Jaká další povolání jsou spojena se švadlenou (výrobce látek, návrhář, 

modelky, prodavači) 

 Artikulační cvičení – procvičení hlásky „š“, „ř“ 

 

Švec šije šídlem boty, ušije je do roboty, 

Ševcová mu pomáhá, šijí šídlem oba dva. 

Šijí boty, šijí perka, ponesou je do Šumperka. 

Švec si je dá do nůše, na trh s nimi pokluše. 

 

Naše Mařka říkala, abych dobře stříhala. 

Stříhej, stříhej hadříček, nepřestřihni knoflíček! 

Stříhej, stříhej provázek, nepřestřihni obrázek! 

Stříhej třeba krabice, nepřestřihni střevíce! 

 

 Sluchové cvičení – tleskni, když uslyšíš hlásku „š“ 

 Cvičili jsme se šátky, hráli pohybové hry „na pavouky“, „Kuba řekl“, 

„knoflíková“, cvičení s písničkou „Švadlenka Madlenka“ 

 Děti obšívaly vystřižené rukavice tupou jehlou a ještě na ně přišily 

KNOFLÍK 

 „vyšívání“ – tvoření obrázků barevnými šňůrkami na podložce k tomu určené 

Řešení problémových situací.... 

Co by bylo, kdyby nebyli…: 

... učitelé, všichni lidé by byli hloupí. 

... farmáři, všechna zvířata by umřela a byli bychom chudí. 

... výrobci kalendářů, nevěděli bychom, co je za den. 

... kuchařky, neměli bychom teplé jídlo. 

... pošťačky, nepřišly by nám dopisy. 

... uklízečky, všude by byl prach a nepořádek. 

... zedníci, nebyly by domy. 

... elektrikáři, nesvítili bychom, nefungovala by televize, počítač. 



Na závěr jsme si celý projekt společně zhodnotili, řekli si, co se nám líbilo, co se 

nám povedlo, i co nám třeba trochu nešlo, co nás nejvíce bavilo. Rozloučili jsme se 

písní „DĚLÁNÍ“. 

Další fotografie z projektu – viz fotogalerie. 

 


