
Vážení rodiče, milé děti. 
 
 
ještě nějaký čas se ve školce neuvidíme, přesto se můžeme společně připravovat do 
školy nebo si  zpříjemnit den. Nabídneme vám a vašim rodičům několik aktivit, 
kterými si můžete zkrátit dny.  
 
Pokud s námi budete plnit úkoly, tvořit, stavět, malovat, modelovat, číst a prohlížet 
knížky či cokoli jiného.  
 
Přiložené listy, aktivity si můžete vytisknout nebo se jimi pouze inspirovat. Vaší 
fantazii meze neklademe. Dnes začíná jaro, tak pojďme využít slunečních dní, 
probouzející se přírody a čerpejte inspiraci, pokud to jde, venku. 
Rozhlédněte se kolem sebe, co vše lze využít k zábavě a mj. i k rozvoji osobnosti 
dětí. Např. počítat těstoviny v mističce, které dále můžete nabarvit temperovými 
barvami a navlékat z nich korále, popisovat obrázky ve vaší oblíbené knížce 
a rozvíjet tak slovní zásobu, pozornost a estetické cítění aj. 
Inspirativních webů je nepřeberné množství. Věřím, že i Vy, máte své oblíbené. 
A třeba se s námi o ně podělíte.  
 
Přeji vám krásnou zábavu a radost ze společných chvil.  
 
Doplňuji, že před kreslením a psaním by si měly děti uvolnit ruku. Zatřepat s ní, 
dotknout se prsty na ruce, sedět pohodlně a s oporou zad i ruky. Myslete také 
na správný úchop tužky.  
 

 

Inspirativní weby: 

 pinterest.com  
 predskolaci.cz 
 vesela-chaloupka.cz 

 

 

Další aktivity: 

 puzzle 
 Člověče, nezlob se! 
 Černý Petr! 
 Stavebnice 
 Hledání rozdílů, dětské sudoku  
 Co do řady nepatří  

 tvoření:  modelování, pastelky, fixy, 
barevné papíry,   stříhání, lepení 

 pečení 
 uklízení  
 Hledání stínů 
 Omalovánky aj.  

 

 



 

 



PTAČÍ HNÍZDO 

Výtvarná činnost spojená s grafomotorickým 
cvičením a uvolněním ruky.  

 grafomotorika 
 stříhání 
 lepení 
 dokreslování detailů 
 poslouchání zpěvu ptáků 
 proč zpívají 
 kteří ptáci přilétají z teplých krajin  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JARNÍ KVÍTÍ 
 

 společně pojmenovat 
jednotlivé květiny 

 hledat je v přírodě při 
procházce 

 hledat doma v knížkách 
či časopisech 

 které další jarní květiny 
chybí (bledulka, krokus, prvosenka, 
hyacint ...)  

 

 

 

 

 

 



 

 

JARNÍ OSENÍ 

 vhodný kelímek nebo mistička, hlína či vata 
 travní osení, čočka, řeřicha  
 jak se starat o semínko, aby vyrostla rostlinka 
 co rostlinka potřebuje, aby rostla 
 sledování růstu rostlinky (semínko, klíček, rostlinka) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

NÁPODOBA ZNAKŮ 

 pro nás dospěláky se jedná o písmenka, pro děti se jedná pouze o znaky 
 poznáš některé písmenko?  
 které písmenko máš ve jméně?  
 spolupráce oko x ruka 
 úchop tužky 

 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

KDE JE KOČKA? 

 orientace v prostoru 
 procvičování pojmů NAD x POD x NA x ZA ... 
 děti můžou pokládat na židli (stůl, postel, vůči sobě...) svou oblíbenou hračku  



 

 



 

ZVÍŘÁTKA A JEJICH 
MLÁĎATA 

 zvířata na farmě (domácí 
x divoká zvířata) s obrazovou 
podporou v knížkách, 
encyklopediích 

 jak se jmenují  "zvířecí  
rodiny" (koza, kozel, kůzle) 

 čím nám jsou domácí 
zvířata užitečná 

 co zvířata jedí, kde bydlí 

 

 

 

 

 



 

 

VČELY SE PROBOUZEJÍ ZE ZIMY 

 kde včely zimují, jak se jejich domeček jmenuje 
 na kterých rostlinách sbírají včely pyl  
 proč jsou včely důležité  

 

 

 

 





 

 

 

PRÁCE NA ZAHRADĚ 

 s příchodem jara je na zahradě spousta práce 
 jak se jmenují  jednotlivá nářadí, co se  s nimi dělá 
 porozumění textu (činnosti) 



 


