
 

 

 

PŘEDŠKOLÁČEK 
POHLAZENÍ NEJEN OD SLUNÍČKA 

Č.1 
1. 3.- 5. 3. 2021 



Milí rodiče, v době uzavření MŠ je pro děti starší 5 let povinné 
distanční vzdělávání. Ráda bych, abyste si každý den našli 

chvilku a splnili drobný úkol z nabízených námětů. Vše by mělo 
probíhat přirozeně, formou hry, aby pro Vás byl společně 
strávený čas radostí. Prosím Vás o zpětnou vazbu ( např: 
vyfocení obrázku, výtvoru ze stavebnic, krátký postřeh či 

komentář k činnosti- co se dětem podařilo, líbilo) na emailovou 
adresu : hyklova.m@seznam.cz 

 
 

Zdravíme všechny kluky a holčičky z naší  školičky !!!!! 
A protože na vás myslíme, připravily jsme si 

pro vás  nějaké úkoly, abyste se zabavily, a aby vám to 
čekání uběhlo trošičku rychleji. 



 



MALÍ ZAHRADNÍCI 

  

- vytvořte si domácí 

skleník 

- péče o rostlinu 

- co potřebuje k životu 

- pozorování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koloběh života a koloběh roku (časová představivost). 

 

 



 

 

POJMENUJ TYTO JARNÍ KVĚTINY, VYTISKNI, VYSTŘIHNI A PŘIŘADˇSTÍNY 

 

                Zrakové vnímání-hledání stínu pro daný obrázek 

 
 



 

Sluchové vnímání:určování slabik – dítě určuje kolik slabik má slovo , pokud dítě 

tápe, je dobré si slabiky zaznačovat –např .tečkami – následně můžeme porovnávat, 
které slovo delší, které kratší 
určování počátečního HLÁSKY 

 

 

 



DECHOVÁ CVIČENÍ 
 ZRCÁTKO – Dýcháme na zrcátko – zamlží se. Můžeme na něj něco nakreslit. 

 ZIMA – Dýcháme si do “zmrzlých dlaní“. 

 SVÍČKA – Lehce foukáme do plamínku - plamínek tancuje. Silně - sfouknutí plamínku. 

 BUBLIFUK – Soutěžíme, kdo udělá největší bublinu - aby bublina nepraskla. 

 PEŘÍČKO – Foukáme do peříčka - kdo ho nejrychleji dofouká do cíle. 

 BUBLÁNÍ – Brčkem foukáme do vody – děláme bubliny. 

 VLOČKA – Foukáme do malé vystřižené vločky z papíru – tak, aby nám nespadla. 

 FOTBAL – Foukáme do malé vatové nebo papírové kuličky – do branky. 

 STRAŠIDLA – Brčkem rozfoukáváme barevnou kaňku na papíře – dokreslíme strašidlo. 

 VĚTRNÍKY – Foukáním roztáčíme větrník. 

 FLÉTNA – Učíme se hrát na flétnu. 

 LISTY – Za pomoci brčka přenášíme malé vyražené tvary lístečků na nakreslený strom. 

 KLAUN – Napodobujeme smích klauna. 

 KVĚTINKA – Čicháme ke květince. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Četba – čtení je pro děti velmi důležitou součástí předgramatických dovedností – 

dítě by mělo zvládat převyprávět jednoduchou dějovou linku – možno podpořit 
obrázkovým 
materiálem (obrázky, pohádkové knihy, apod.) 

VYPRAVUJ POHÁDKU 

 

O VELIKÉ ŘEPĚ 
-vypravuj pohádku dle obrázků 

-kdo řepu zasadil? 

-koho zavolal dědeček jako prvního, 

 koho zavolala babička, koho vnučka, 

 koho kočka? 

-kdo přišel poslední? 

- co se dá vyrobit z řepy? 

DOPORUČENÍ: 
Dávat přednost klasickým pohádkám, ve kterých jsou zakomponovány: morální 
hodnoty a zásady lidí, výhra dobra nad zlem, magická čísla (devatero, tři, 

dvanáct,…). 



 



JARNÍ HÁDÁNÍ 
Bílý kvítek kouká z hlíny, 

není ani trochu líný. /sněženka/ 

 

Hlínou leze sem a tam 

radost dělá kytičkám. 

Na zahrádce půdu kypří, 

vykoukne až napozítří. /žížala/ 

 

Tam, kde křupne skořápka, 

brzy budou…               /kuřátka, housátka, káčátka/ 

 

V trávě leze sedm teček, 

šplhají až na hříbeček.  /beruška/ 

 

Pálívá nás do ramínek, 

zahřeje i bez kamínek.  /sluníčko/ 

 

Na kytičkách šťávu sosá, 

ví, kde roste bodláček. 

Kdopak je to?                /čmeláček/ 
 

 



POZNÁVÁME JARNÍ KYTIČKY 

 



TVOŘENÍČKO 

Zkus si vyrobit jarní kytičku, maminka ti určitě ráda 

pomůže. 

 

-Budete potřebovat:  

 

1. barvičky,vidličku 

-vyrobte si obrázek,na kterém  

pokvetou tulipány-vidličku 

močíme do barviček 

 

 

NIKDY NEVÍŠ, CO DOKÁŽEŠ, DOKUD TO NEZKUSÍŠ. 
 



 

 

 

 

 

 



 

ZAZPÍVEJ SI PÍSNIČKU 
Šel zahradník do zahrady: https://www.youtube.com/watch?v=tlNySuJfn7c 

 

Užitečné odkazy: 
Na těchto webových stránkách naleznete spoustu další 
inspirace, nápadů a námětů pro práci s 
vašimi dětmi. 
•  Předškoláci: 
◦ https://www.predskolaci.cz/ 
•  Česká televize – hry a pořady pro děti: 
◦ https://decko.ceskatelevize.cz/hry 
◦ https://decko.ceskatelevize.cz/porady 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlNySuJfn7c


 



Pojďte si zacvičit a říkanku se naučit. Až se vrátíme do školky, řekneme si ji a zacvičíme 

všichni společně.  

 

Jaro začíná 

 

Podívej se támhle v trávě,  (dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě,                (ze dřepu pomalu do stoje) 

čechrá si zelenou sukýnku,  (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme 

zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu) 

Sluníčku lístky natahuje,  (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu) 

ještě se ospale protahuje.  (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony 

do stran) 

Na louce není jediná,   (stoj snožmo, ruce a hlava „ne, ne“) 

protože jaro už začíná.                (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy 

před tělem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SLUNÍČKOVÉ DNY VÁM VŠEM PŘEJÍ 

VAŠE PANÍ UČITELKY Míša a Iveta 

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

       

 
 


