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

nabídku.  

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. 

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

v číselné řadě 1-6. 

Trénujte nebo začněte s nácvikem zavazování tkaniček – uzlík a kličku.  

 

Úkoly a náměty na tento týden: 

1) Nechte klíčit fazolová semínka. Nejlépe do navlhčené vaty. Denně potom pozorujte a 

slovně popisujte jejich klíčení, růst a všechny změny. O rostlinku dobře pečujte. 

Můžete nám ji také vyfotografovat, nakreslit, natočit…atd.  

(Fazolky k naklíčení si můžete vyzvednout v malém sáčku v altánku na zahradě školky, 

případně koupit v obchodě). 

2) Hráškování. Hrášek je netradiční stavebnice. Nechte si přes noc namočit semínka 

zeleného hrachu. Hrášek změkne. Pomocí párátek hrášky spojujte. Můžou vám 

vznikat různé stavby - domečky, mosty, věže, hrady, stavby, které svět neviděl, ale i 

cestičky, labyrinty...fantazii se meze nekladou. 

Tip: nemáte-li doma hrášek, můžete použít kuličky vyrobené z modelíny 
 

 

 



3)  Poznáváme Sportíka. Seznamte se  s medvědem “Sportíkem”. Nabízí protahovací 

cvičení, regeneraci svalů a dechová cvičení s písničkami a básničkami – cvičit můžete každý 

den, jako to děláme ve školce.  

-  https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem  

 

 

4) Skládání z papíru - ”Sněženka”. První jarní květy začínají kvést již v době, kdy ještě na 

záhonech leží sníh. V jarní zahradě zazáří např. narcisy, krokusy, sněženky, sasanky nebo 

tulipány! Poznáš co je na obrázku za květinu? Pokus se jí složit podle plánku, můžeš si 

vybrat ze dvou variant. Ke květu pak dokresli či dolep stonek a list.  

 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem


5) Zkus si zapamatovat básničku o jarních květinkách. 

 

Na naší zahrádce sněženka bílá, 

do svojí sukénky sníh sobě sbírá. 

Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou 

poprosí o barvu zářivé sluníčko. 

Bledule, podběl, maličké fialky 

vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky. 

 

Poslechni si několikrát básničku a najdi všechny jarní květinky.  

(řešení: sněženka, narcis, bledule, podběl, fialky) 

Každý název květiny zkus vytleskat, určit počet slabik, první a třeba i poslední hlásku. 

K básničce můžeš nakreslit také obrázek.  


