
Americký týden  

1.3. – 5.3.2021 

Celý týden se budeme s dětmi seznamovat s Amerikou jako novým 

světadílem, který budeme díky zábavným činnostem společně poznávat. 

 

 Kde najdeme Ameriku? – pracujeme s globusem, mapou, rozdělení severní/jižní,  

objevena Kryštofem Kolumbem, ukážeme dětem vlajku, rozdílné platidla česká 

koruna/dolar, děti můžeme seznámit s některými anglickými slovíčky, poslechni si 

americkou hymnu https://www.youtube.com/watch?v=htIecqODatw  

- Děti zkusí přepsat slovo Amerika  

AMERIKA 
 

____________________________________________________________ 

 

- Děti určují, jaké barvy na vlajce vidí 

- Mohou si americkou vlajku nakreslit – procvičí si vodorovné čáry 

- Má některou barvu navíc/chybí některá barva než kterou má ČR?  

  

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

PES – DOG       MIMINKO – BABY      AUTO – CAR         DŮM - HOUSE 

  

- Ukázka některých slovíček v anglickém jazyce  

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


 Spojené státy americké – USA – dětem povíme o hlavním městu Washington D.C., 

kde sídlí prezident – Joe Biden /Bílý dům, největší město New York, ve kterém 

najdeme symbol svobody – Socha Svobody 

- Děti seznámíme s obrázky (viz příloha 1), děti vytleskávají, co vidí na 

obrázku, určují, kolikrát tleskly – počet slabik, první a poslední písmenko u slova, 

určí i rod (musíme dětem poradit, řekneme TEN dům, TA dům, TO dům a oni 

zkusí vybrat jak je to správně)  

- Vymyslete i jinou věc, zeleninu, jméno,… na určité písmenko 

- Zahrajte si hru na Sochy – budete tančit, skákat, běhat na hudbu, jakmile 

se hudba vypne, musíte zůstat stát bez hnutí  

Příloha (Vlajka, Bílý dům, Socha Svobody, hamburger, basketbal,) 

  

 



 Americká jídla – Coca cola, hamburger, lívance, muffin, cheesecake, hot dog 

- Zkusíme si nějaké americké jídlo připravit a nezapomeňte se fotit   

 

 Hollywood  
- Filmové studio, kde se točí filmy a pohádky  

- Koukni se na pohádku Bambi, Mickey Mouse, Malá mořská víla Ariel, Na 

vlásku, Ledové království, Medvídek PÚ 

 

 Brazílie – stát jižní Ameriky známý pěstováním kávy, banánů, pomerančů a 

oříšků kešu 

- Děti mohou poznávat dle chuti/hmatu/čichu 

- S dětmi si zahrajeme Kimovu hru – na stůl dáme 5 předmětů 

– kávu, banán, pomeranč, oříšek a kakao. Děti necháme 10 vteřin na tyto 

předměty koukat a potom předměty zakryjeme šátkem – děti musí vyjmenovat co 

nejvíce předmětů. Těžší variantou pro děti může být, že vždy nějaký předmět 

schovám/přidám a oni musí uhodnout který.  

 

 Mexiko- stát severní Ameriky známý pěstováním chilli, přírodu tvoří kaktusy a 

orchideje  

- Děti zkusí určit rozdíl mezi kaktusem/orchidejí  

 (názorná ukázka) – píchá/hebká, barevná/zelený, …  

- Můžete se vyfotit, kdo má doma orchidej nebo kaktus  

- Ochutnávka nápoje z Aloe Vera  

- Vyrobíme si kaktus pomocí barev/barevných papírů 

/pastelek a lepení kousků párátek. Každý si namaluje tvar 

kaktusu dle vlastní fantazie, můžeme přidat i barevné 

květy. 

- Naučíme se básničku – Kaktus 

Roste kaktus v květináči, za oknem na parapetu, 

tělo svoje plné trnů, ukazuje hrdě světu. 

Nemá květy, nemá listy, pichlavý je jeho šat, 

přesto často mezi lidmi, najde se mu kamarád.  

 

 Sporty – baseball, basketball, lední hokej, golf, americký fotbal - zkusíme si společně 

několik amerických sportů 

- Americký fotbal – snažíme se hodit míč do určeného místa   

- Golf – poslat míček do určitého cíle, můžeme použít i kuličky  

- Baseball – zkusíme driblovat s míčem 


