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Milí rodiče a děti, na období, kdy je omezený provoz školy, jsme si pro vás připravili 

následující nabídku. 

Nadále pokračujte ve čtení knihy 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, představí nám po příchodu do školky knihu, kterou jste 

přečetli. 

➢ Při procházce můžete najít spoustu krmítek. Zastavte se u některého z nich a sledujte 

ptáčky při krmení, zaposlouchejte se do jejich zpěvu, zkuste je počítat a porovnat jejich 

zbarvení. Ptáky si můžete prohlédnout i doma u knihy.  

 

➢ Zahrajte si společně hru “Co se ztratilo”. Najděte alespoň 8 drobných věcí z vaší 

domácnosti, vyskládejte je před sebe a snažte se všechny zapamatovat, zakryjte je šátkem 

a jednu věc odeberte, druhý hádá, co se ztratilo.  

 

➢ Přečtěte si obrázkovou pohádku “O Smolíčkovi”. Děti by měly zvládnout doplnit slovo 

dle obrázku ve správném tvaru. 

 



➢ Pohádku si můžete i poslechnout - QR kód - Pohádka “O Smolíčkovi”     

 

➢   Časová posloupnost - Teď jste si připomněli pohádku O Smolíčkovi. Děti vystřihnou    

  obrázky a zkusí je seřadit tak, jak se pohádka časově odehrála 
 



➢ K tématu “Zima” si tento týden naučíte dvě nové písničky.  Nejdříve si je s rodiči 

přečtěte a vysvětlete si pojmy, které neznáte. Poté se je pokuste zazpívat. Pokud 

některou z níže uvedených písniček neznáte, pomocníkem vám jsou QR kódy vedle 

obrázků, které vás nasměrují na web youtube.com a tam si je můžete spustit a 

poslechnout.

  

 

 



➢ Pracovní činnosti - “Vločka” s technikou origami 

Postup: Vezměte list papíru (formát A4) a udělejte jej čtvercový tvar, odřízněte přebytečnou 

část nůžkami. V důsledku toho získáte trojúhelník, který se ohýbá na polovinu. Poté ohněte 

rohy trojúhelníku jeden po druhém k značkám, nejprve pravý roh, pak levý. Otočíte a použijete 

nůžky, abyste odřízli přebytečný papír. Tak se dostáváte základy budoucí papírové vločky.  

 

https://www.bonacasa.cz/vanocni-ozdoby-z-papiru/ 

 

https://www.bonacasa.cz/vanocni-ozdoby-z-papiru/

