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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 vzduchu. V teplejším počasí je 

super také jízda na kole nebo koloběžce. Pro děti je rovněž vhodné rozvíjet 

mrštnost a sílu na průlezkách, zkoušet rovnovážná cvičení nebo chůzi 

v nerovném terénu.  

Veďte děti k samostatnosti v sebeobsluze. Předškolák by měl zvládnout nejen 

oblékání včetně zapínání zipů, knoflíků a vázání tkaniček, ale také umýt se a 

učesat si vlasy. 

 

Úkoly a náměty na tento týden: Zvířata a jejich mláďata 

1) Zazpívej si písničku Když jsem já sloužil a zkus ji doprovodit hrou na tělo 

(tleskání, dupání) nebo nějakým hudebním nástrojem, pokud jej nemáš, 

poraď si a využij předměty z domácnosti.  

Až se písničku naučíš, zkus si vzpomenout jaká zvířátka si chlapec vysloužil a 

zkus je za sebou seřadit.  

Youtube.com - Zpívejte s námi - Když jsem já sloužil, odkaz ↓ 

https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc  

 

2)   Vyzkoušej si připravené úkoly:  

• Roztřiď domácí zvířata podle toho, zda mají kopyta, 

pařáty nebo tlapky. Vymysli další zvířata, která by do 

daných skupin mohla ještě patřit. 

https://learningapps.org/watch?v=p5oef18p321&fbclid=IwAR1h9AOC

C9_VX07Pq0NGLZwaqrsV01Q7LKG-vXEkeg-bGzOwN9m4rK2hLbI  

 

• Pomoc zvířecím maminkám najít jejich mládě.  

https://learningapps.org/watch?v=p8ors33d521   

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhedg_B5Wsc
https://learningapps.org/watch?v=p5oef18p321&fbclid=IwAR1h9AOCC9_VX07Pq0NGLZwaqrsV01Q7LKG-vXEkeg-bGzOwN9m4rK2hLbI
https://learningapps.org/watch?v=p5oef18p321&fbclid=IwAR1h9AOCC9_VX07Pq0NGLZwaqrsV01Q7LKG-vXEkeg-bGzOwN9m4rK2hLbI
https://learningapps.org/watch?v=p8ors33d521


3) Malované čtení - Nahraď obrázky slovy a pomoc mamince nebo tatínkovi se 

čtením! Až si pohádku přečtete, zkus ji někomu z rodiny převyprávět. 



4) Skládání zvířátek z papíru.  

Začni jednodušší kočičkou a pokus se zvládnout i nejtěžší kuřátko. Vždy si 

z papíru připrav čtverec       a ohýbej papír podle obrázkového návodu. 

Nezapomeň zvířátkům dokreslit části obličeje.  

     

  



5) Jednotažka ovečka      . Vyber si jednu pastelku a obkresli čáru jedním 

tahem, to znamená, že nesmíš zvednout tužku z papíru po celou dobu 

tahu. Začni u hlavy ovečky a skonči u jejího ucha. Vezmi si jinou barvu 

pastelky a znovu ovečku obtáhni. Kolik barev se ti povede na ovečce 

vystřídat?  



6) Básnička 

Nauč se básničku a za odměnu si vybarvi omalovánku.  

 
 


