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Milí rodiče a děti, na období, kdy jsou základní školy zavřené, jsme si pro vás připravili 

následující nabídku  

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. 

Pokuste alespoň jednou za den jít na procházku nebo hřiště. Můžete sbírat kaštany, šípky, 

spadané listy. Pro radost si můžete vyrobit podzimní truhlík, věnec, skřítka, zvířátko z 

kaštanů, mandolu, domeček pro zvířátka nebo jiný výrobek z přírodnin. 

Zahrajte si denně nějakou společenskou hru, nejlépe s hrací kostkou, která umožní 

orientaci v číselné řadě 1-6. 

Nadále trénujte zavazování tkaniček – uzlík a kličku.  

Pokračujte v práci na „Deníčku 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. 

Jak jsem prožil/a podzimní prázdniny? Co se mi povedlo? Z čeho mám radost? Vzpomeneš 

si, k jaké změně došlo poslední říjnovou neděli?  

 

Nápověda v hádance:  

Běží, běží, nepoleží,  

nemá vůz a nemá saně,  

přece nikdy neustane.  

Co je to? 

 

 

Správně, je to čas! Změnil se letní čas na zimní čas. Den se zkracuje, ráno je dlouho tma a 

večer se dřív stmívá.  

Věděl/a bys, jak se říká řemeslníkovi, který se zabývá výrobou, opravou nebo seřizováním 

přístrojů na měření času - hodin nebo hodinek? Jaké znáš přístroje na měření času? Kolik 

má den hodin? Zahraj si na hodináře a nakresli nebo vyrob hodiny podle svých představ.  

 



 

 

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, 

složenou záložku nebo další vaše výrobky. Své obrázky nebo zprávy můžete také 

dávat do poštovní schránky nebo posílat na mail msvlukach@gmail.com. 

 

Těšíme se na Vás! Brzy zase ve školce! 

     Vaše MŠ V Lukách       

 

Dokumenty ke shlédnutí: Povídání o specialistech a o tom, proč jsou v naší přírodě 

nepostradatelní.  

 

Česká krajina očima kameramana přírody: 

https://www.youtube.com/watch?v=zoEvIdXTWk4 

 

 

Dudek chocholatý | Rodiče přinášejí potravu do hnízda 

https://www.youtube.com/watch?v=TIwqAYb7j5Q 

 

 

Ploskoroh pestrý  - motýl, nebo vážka? 

https://www.youtube.com/watchv=Qz0hMZooYc8&feature=youtu.be   
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HRADNÍ STRÁŽ 

 



 

  



 



 

 

 


