
Vzdělávání předškoláků – distanční vzdělávání 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milí rodiče, máte doma předškoláka? Jistě tedy víte, že se na něj vztahuje povinné předškolní 

vzdělávání, tzn., že se Vaše dítě denně zúčastní vzdělávání ve školce, pokud nejsou školní 

prázdniny. 

Může však nastat, že dítě onemocní na delší dobu a nemůže do školky docházet. Také se může 

stát, že školka bude ze dne na den zavřená. Jak dítě zabavit? Jak mu pomoci, aby nevypadlo 

z režimu? 

1) Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. 

• To znamená vyhraďte si na dítě čas, kdy se nebudete věnovat jiným činnostem, 

kdy budete plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláte. 

 

2) Nastavte dětem pravidelný režim (s ohledem na případné onemocnění 

dítěte) 

• Jídlo: Nastavte dětem pravidelný stravovací režim 

• Hra a zábava: Ponechte čas pro hru a zábavu, kdy si dítě hraje samo 

(stavebnice, kreslení, prohlížení knížek – to, co dítě dělá rádo samo) 

• Učení: Najděte si čas pro společnou hru a zábavu (pexeso, kvarteto, člověče, 

nezlob se apod.) 

• Práce: Zapojujte dítě do běžných prací (doma, na zahradě, v dílně (pečení 

bábovky, utírání nádobí, vynášení odpadků, úklid svého pokojíčku…) 

• Odpočinek: i dítě potřebuje být někdy v klidu a samo 

• Pohyb: Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu alespoň jednou denně.  

 

3) Denně dítěti předčítejte  

• Vyberte nějak vhodnou knihu na pokračování 

• Opakujte s dítětem již přečtené, ptejte se na to, co dítě zaujalo 

• Ze čtení udělejte každodenní rituál (např. před spaním) 

4) Povídejte si s dítětem, vyprávějte si 

• Kdykoli, kdekoli, o čemkoli 

5) Důvěřujte svému dítěti.  

• Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost.  

• Nebojte se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i 

nám.  

• Využijte takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učte ho po 

sobě uklidit (i když to nebude dokonalé). 

6) Učte dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…). 

Pro inspiraci na některé aktivity Vám nabízíme náš „Nápadníček“ 

 



VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

12. – 16.10.2020 

Milí rodiče a děti, na období, kdy je školka zavřená, jsem si pro Vás připravily 

následující nabídku  

1. Vyberete si knihu na pokračování, a minimálně jednou denně dětem 

předčítejte, nechte si během dne i vyprávět, o čem byl konkrétní příběh. 

Uvítáme, pokud nám děti nakreslí ilustraci ke čtenému textu. 

2. Pokuste alespoň jednou za den jít na procházku nebo hřiště. 

3. Zahrajte si denně nějakou společenskou hru, nejlépe s hrací kostkou, 

která umožní orientaci v číselné řadě 1-6. 

4. Trénujte zavazování tkaniček – uzlík a kličku.  

5. Vytvořte si „Deníček předškoláka“ – náměty na stránky deníčku - To 

jsem já (kresba + podpis), S kým trávím čas doma (kresba), Kniha, kterou 

doma čteme , Jaké hry hrajeme, Kde jsme byli na procházce, S čím jsem si 

hrál, S čím jsem pomáhal rodičům, Co mne doma nejvíce bavilo, Po čem 

nebo po kom se mi stýskalo 

6.  Složte skládanku - záložku do knihy – dle návodu. 

 

Naměříme si čtverec o velikosti 10 x 10 cm, vystřihneme ho a otočíme vzorovanou 

stranou dolu. Vezmeme jeden roh a přehneme ho k tomu druhému. Vznikne nám 

trojúhelník. Jeho levý roh ohneme směrem k hornímu tak, aby špičky byly u sebe. To 

samé uděláme s tím pravým, který taktéž ohneme směrem k hornímu rohu. Vznikne 

kosočtverec. 

Oba rohy dáme zpět dolu a mezi prsty chytneme přední stranu vrchního rohu 

trojúhelníku. Tu přehneme směrem dolu, aby se její špička dotýkala středu nejdelší 

strany. Tím rozdělíme přední část a vizuálně nám na obou stranách vzniknou 2 menší 

trojúhelníčky. 

Vezmeme jeden z nich a stejně jako předtím, když jsme ohýbali jeden z bočních rohů k 

tomu hornímu, tak to uděláme znovu, akorát ho ohneme dovnitř, jakoby do kapsičky. To 

stejné uděláme i na druhé straně. 

Všechny přehyby ještě jednou pořádně zmáčkneme, abychom se ujistili, že budou držet. 

Kdo chce, tak je může pro jistotu přelepit. A originální 

origami záložka je na světě! 

Pokud jste hodně kreativní a nestačí vám jen papír se 

vzory, tak si můžete vytvořit z barevného papíru různé 

obrazce (třeba hlavy zvířat či srdíčka). Já jsem zvolila 

elegantnější verzi. Je sice trochu více holčičí, ale když si 

kluci vezmou jinak vzorovaný papír, tak je to i pro ně. A 

jak se vám záložka líbí? Vytvoříte si jednu pro sebe a 

svou rozečtenou knihu! 

 

https://obrazky.seznam.cz/?q=origami+z%C3%A1lo%C5%BEka&url=https%3A%2F%2Fbluepillproject.com%2Fimages%2Forigami-lesezeichen-selber-machen.jpg&v=2&c=1&data2=3gSwoIBREzfd_GCLG4HDtx9bnmUj4gCSnAozT9tACYaj4zrlsmIpSuYHd30tlDBgLpse5TkeP5BH7KvqIuqXc2Xt8O1uFM8KAgVrhAztBbatVLw1_qIHBBvB4uL-v_aGf8xrJQ9YItw_aCb8EYqWoulLwfa


 

Těšíme se, že nám po návratu do školky budete vyprávět, co jste s rodinou prožili nebo 

třeba ukážete, jak umíte zavazovat kličku, přinesete deníček předškoláka nebo 

složenou záložku. 

Těšíme se na Vás! Brzy zase ve školce! 

Vaše MŠ V Lukách 

 

 


