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Ahoj děti, dobrý den milí rodiče,

Moc Vás zdravíme z mateřské školky.
Už je všechno nějak moc dlouhé a stýská se nám. Doufejme, že se vše brzy vrátí tak, jak to má být.

Začíná 3. týden distanční výuky pro Vás- předškoláčky s tématem JARO a první jarní květinky. Vydržte-
víme, že mamka s taťkou mají svoji práci, ale prosíme je, zkuste každý den alespoň chvilku se novým 
úkolům věnovat. Budete li mít problémy s tiskem pracovních listů- ozvěte se, my Vám je vytiskneme a
domluvíme se na předání.

Kdo navštěvuje paní logopedku, nezapomeňte na slovíčka. Každý den několikrát po krátké chvilce 
zopakovat.
Protože půjdete po prázdninách do základní školy, je nutné procvičovat sluchovou i zrakovou paměť. 
Tento týden máte v příloze písničku -obrázek č.3- „Ospalá sněženka“ – má 3 sloky, zkuste se ji naučit 
zpaměti- je to důležité. Můžete poslat pozdrav na mobil – 605 387 297 a říci nebo zapívat nám ji. Bylo
by to super.

Oblast POHYBU: máme pro Vás malou specialitku: spojení sluchu a pohybu:
Zadání: mamka- taťka zadupe- ty STŮJ, zatleská- TY SI SEDNI NA KOBEREC, dupne a tleskne- TY SI 
LEHNI, pleskne do stehen- TY VYSKOČ. Toto opakujte několikrát za sebou a rychle. Uvidíš, jaká to je 
makačka.
Oblast POZNÁVÁNÍ: máme pro Vás hádanky: 1. hádanka-„Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? 
Uprostřed máš sluníčko a okolo běličká?“, 2. hádanka- „Kdo se dívá do zahrady, kdo tě hřeje u vody? 
Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy.“, 3. hádanka: „Malá kytka celá bledá ze sněhu ven 
cestu hledá. Při teplotě na nule, vykvétají…“, 4. hádanka- „Na nevelkém stonečku, spousta žlutých 
zvonečků. Spousta z nich má k jaru klíč- jmenuje se…“, 5. hádanka- „Trojdílná sukýnka bledá a 
malinká, nosí ji panenka, má jméno …“, 6. hádanka- „Ve své sytě žluté kráse, pampelišce podobá se. 
Nápověda pro Bělu, jsou to květy…!“
Další je pracovní list -obrázek č.4 nemusíš tisknout, stačí pojmenovat, vytleskat, co vidíš a říkat, co je 
napravo od -třeba tulipánů, nahoře nad- třeba pampeliškou, pod…, mezi třeba sluníčkem a kočičkami 
a podobně. Mamka s Taťkou Tě musí vést.
Další pracovní listy-obrázek č.5 a 6- zase nemusíte tisknout, stačí pojmenovávat a najít, pod kterým 
stínem se nachází barevný obrázek.
Najdi si doma encyklopedie a knihy, ve kterých jsou květinky, hlavně ty jarní, popros, mamku a taťku, 
aby ti řekli, jak se květinky jmenují.
Dále popros rodiče, aby Ti předepsali dny v týdnu- Ty to opiš a k jednotlivým dnům kresli symbol 
počasí- jak je dnes venku, tak to děláme denně ve školce- svítí sluníčko- nakresli sluníčko, prší- 
nakresli dešťové kapky atd.
Jestli máš průhledný kelímek po jogurtu (je lepší, protože uvidíš kořínky), trochu hlíny a fazoli- zasaď 
ji, zalévej a pozoruj, jak roste. Nezapomeň, každá rostlinka potřebuje ke svému růstu teplo a světlo.
Oblast PRÁCE, GRAFOMOTORIKY a JEMNÉ MOTORIKY: pracovní list -obrázek č.7 a 8- zkus 
pojmenovat květinky, které znáš a hlavně dokresli obyčejnou měkkou tužkou jejich druhou polovinu a
nezapomeň také na druhou polovinu stromu- -obrázek č.8. Dále můžeš poprosit taťku, aby Tě nechal 
zatlouci pár hřebíčků, samozřejmě pod jeho dohledem.
Oblast MYŠLENÍ: pracovní list -obrázek č.9- vybarvi květinku podle návodu a procvič si zrovna názvy 
geometrických tvarů- kruh, trojúhelník,…, -obrázek č.10- kudy poteče voda ke květince- najdi cestu.
Oblast ŘEČI: pracovní list -obrázek č.11- pojmenuj jednotlivé obrázky, zatleskej, například včelka- 
kolikrát jsi tleskl - tolik vybarvi koleček. Nakonec všechny obrázky vybarvi.



Na YouTube si najdi zvuky zvířat a zkus hádat (bez videa- jenom sluchem!!!!), třeba na 
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y nebo na https://www.youtube.com/watch?
v=8O6_Zv2XZ0k a zvuky kolem nás třeba na https://www.youtube.com/watch?v=RJvOPEX_CV4 . 
Najdi si pohádkovou knihu s hodně obrázky a známou pohádkou, tu můžeš mamce nebo taťkovi 
podle obrázků vypravovat.
Oblast ESTETIKY: zpívat si můžete třeba „Travička zelená“- tu všichni známe a už se na ni i moc těšíme
nebo „Ospalá sněženka“- -obrázek č.3, hudbu najdete na https://www.youtube.com/watch?
v=NA28VBFoFmQ .
Vyrobit si můžete třeba krásnou květinku- -obrázek č.12, potřebovat budete malý kelímek od jogurtu,
tyčinky do uší, modelínu a fixy- hodně úspěchů.

Ahoj Iva a Hela.
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