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Čteme dětem 20 minut denně. Najděte si knihu a pravidelně dětem předčítejte na 

pokračování.  Kontrolujte porozumění textu, rekapitulujte, co jste četli, zkoušejte, co si dítě 

pamatuje, motivujte ke kreslení ilustrací k textu. Obrázky si po návratu do školky rády 

prohlédnou i paní učitelky. 

Denně nezapomeňte na pohyb na čerstvém vzduch – vydejte se na procházku nebo hřiště. 

TIP: MC Paleček připravilo "Cestu z pohádky do pohádky". Aktivitu, která splňuje vládní 

opatření a je tedy bezpečná (je bezkontaktní, bude umístěna po delší dobu, což zabrání 

kumulaci lidí a je na katastrálním území města). Trasa startuje za kynologickým cvičištěm na 

cyklotrase na Olešnou. 

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

v číselné řadě 1-6. 

Přizvěte děti k pomoci s vařením nebo úklidem. Mohou také třídit různé věci a tím si 

trénovat zrak a motoriku rukou.  

Úkoly a náměty na tento týden: 

1) Pěstujete fazolky? Můžete nám je vyfotit nebo nakreslit? 

Jak už se změnily? Zkuste popsat, co se s nimi všechno stalo.  

Vyrobte si také skládací fazolku, která zaznamenává jednotlivé kroky vývoje. 



 

1) BÁSNIČKY O KYTIČKÁCH 

⇒ Pampelišky 

Kde se vzaly, tu se vzaly, 
pampelišky v trávníčku, 
ke sluníčku obracejí 
svojí zlatou hlavičku. 
Kde se vzali, tu se vzali 
motýlkové, včeličky, 
přiletěli, zulíbali 
pampeliškám hlavičky. 

 
 

⇒ Sedmikráska 

Když sluníčko vychází, 
sedmikráska vstává. 
Načeše si obočí, 
na motýlky mává. 
Když sluníčko zapadá, 
sedmikráska chřadne, 
ke spánku se ukládá 

do postýlky chladné. 
 

 

3) PÍSNIČKY NA JARO 

Znáš tyto písničky? Pokud ne, nevadí, společně se je naučíme. Pro poslech si oskenuj QR kód. 

  ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU 
 

  TRAVIČKA ZELENÁ 

 

 

 

  



4) JARNÍ PROCHÁZKA 

Už ti chybí čerství vzduch a příroda! Vydej se na procházku a pokus se najít vše co je na obrázku. Úkol je na 

víc dní.        

 

 

 



 

5) STAVBA TĚLA KVETOUCÍ ROSTLINY 

Pokus se s maminkou nebo tatínkem pojmenovat části kvetoucí rostliny. Poznáš co je to za rostlinu na 

obrázku? Je to ovoce nebo zelenina?  

 

 

 

 

6) NA VĚTVI  

Na procházce hledejte stromy z pracovního listu a přilepte jej vedle nakreslené větvičky. Porovnejte, 

který strom má největší poupata, nejhladší nebo nejtmavší kůru.  

 

         



 


