
    Milí rodiče,

v době uzavření MŠ je pro děti starší 5 let, děti s odkladem školní docházky povinné distanční
vzdělávání. Ráda bych, abyste si každý den našli chvilku a splnili drobný úkol z nabízených
námětů. Vše by mělo probíhat přirozeně, formou hry, aby pro Vás byl společně strávený čas
radostí.  Prosím Vás o zpětnou vazbu (např. vyfocení obrázku, výtvoru ze stavebnice, krátký
postřeh či komentář k činnosti  – co se dětem podařilo, líbilo) na emailovou adresu. Podle
svého zájmu můžete využít pro práci s dětmi pracovní listy zdarma dostupné na webových
stránkách  https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/ Pěkná  videa
s činnostmi pro děti  zpracovala  paní  učitelka z Hranic  pod názvem Domácí  školka,  volně

dostupné na https://m.youtube.com/c/meipART.  Děkuji za spolupráci. 
     
  Milé děti, 

školka je  opět uzavřená a moc nás mrzí,  že nemůžeme být všichni pohromadě a prožívat
radost ze společně strávených chvilek. Měly jsme pro vás připravené zajímavé a prožitkové
téma o jaru. Budeme se krátkou chvíli, setkávat touto cestou, budeme posílat videa, písničky,
úkoly a pracovní listy.  
Tento týden máme téma – Jaro ťuká na dveře 

„Jaro ťuká na dveře“

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a
jara. Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …). Učit se prožívat

radost z probouzející se přírody.

Motivační pohádka „Pohádka o sluníčku, které plakalo“

Tuto pohádku si s rodiči prohlédni a přečti v druhé příloze, bude potřeba tvé 
pomoci, aby sluníčko bylo zase spokojené. Poté si vezmi oranžovou pastelku a 
domaluj sluníčku paprsky.





Úkoly pro měsíc březen, zvládneš všechny? 😊



Pondělí 8. 3. 2021

Povídání si s dětmi:

Jaro nám pomalu ťuká na dveře, pojďme si říct znaky jara. Jak poznáme, že se s námi paní
zima pomalu loučí? Až půjdete s rodiči ven na procházku, zkuste se rozhlédnout kolem sebe,
jestli  tyto znaky přicházejícího jara uvidíte. Když se pořádně zaposloucháte,  uslyšíte zpěv
skřivana, hvízdání kosů, uvidíte přílet špačků, na stromech začínají rašit pupeny, na zemi nám
roste nová tráva a začínají  nám růst první květiny, víte, které to jsou? Jsou to sněženky a
bledule. Víte, který nový měsíc nám dnes začal? Je to měsíc březen. V tomto měsíci nám také
začíná jaro. Víte, co se děje venku v tomto ročním období? Taje nám sníh, příroda se pomalu



probouzí k životu. Víte, které měsíce patří do tohoto ročního období? Vzpomenete si ještě na
další roční období? A které měsíce do těchto období patří?  Zkusíte vyjmenovat dny v týdnu?

Obrázky prvních jarních kytiček – pokud je venku na procházce najdeš, vyfoť je a pošli 😊

K našemu hledání prvních jarních kytiček se
naučíme říkanku. Můžete  ji  doprovázet  hrou na tělo a rytmizovat,  starší  děti  už zvládnou
spočítat slabiky určitého slova (tá-ta, sně-žen-ka, …). Můžete zkusit určovat první a poslední
hlásky ve slově (táta, sněženka, zima, …).

Sněženka (František Hrubín)

Táta včera na venku 
našel první sněženku. 
A hned vedle petrklíč, 
zima už je pryč.

Zimo, už jdi pryč



Zimo, zimo, už jdi pryč, 
jaro si už chystá klíč. 
Otevírá jarní branku, 
jmenuje se petrklíč.



Úterý 9. 3. 2021

Milé děti, včera jste si povídaly o tom, že nás opouští zima a pomalu přichází jaro. 
Říkaly jste si, jaké má jaro znaky, jaký máme momentálně měsíc. Dnes na vás čeká rozcvička
s říkankou. Pojďte si zacvičit a říkanku se naučit. Až se vrátíme do školky, řekneme si ji a
zacvičíme všichni společně. 

Jaro začíná

Podívej se támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se)
kytička vyrostla právě, (ze dřepu pomalu do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu)
Sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu)
ještě se ospale protahuje. (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony do stran)
Na louce není jediná, (stoj snožmo, ruce a hlava „ne, ne“)
protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před tělem)

Malovaná říkanka – „přečteš ji sám/sama?“



Středa 10. 3. 2021

Dnešním  úkolem bude  procvičit  si  naše  očička,  prstíky  (správně  držet  tužku)  a  hlavičku
(přemýšlet). Úkoly nám přinesete do školky, až se znovu otevře a společně si je zhodnotíme.
Necháme na každém z vás, kolik úkolů zvládnete a budete chtít splnit 😊.

První úkol – přiřaďte stíny ke správnému obrázku a vybarvěte. 







Pojďte si teď odpočinout a zazpívat písničku, kterou znáte ze školky, a kterou můžete naučit i
rodiče. Na tomto odkazu je karaoke hudba k písničce, klidně to můžete zkusit s ní. Ve školce
jsme se s dětmi naučily pouze první dvě sloky, ale pokud zvládnete i ty další, budeme jenom
rády 😊.  
https://www.youtube.com/watch?v=MHBNsCqq3Ts



Čtvrtek 11. 3. 2021

Milé děti, dneska si zkuste vytvořit papírové sněženky, které si pak vystavíme ve školce. Je to
velmi snadné, všechny jste šikulky a určitě to zvládnete. 

Co budete potřebovat: papír, nůžky, barevný papír a lepidlo. 

Na bílý papír  si  obkreslíte  ruku a vystřihnete – to  poslouží  jako květ  sněženky.  Poproste
maminku nebo tatínka a společně ze zeleného papíru vystřihněte stonek a list. Pokud nemáte
barevný  papír,  nevadí,  prostě  a  jednoduše  to  vybarvěte.  Budeme  se  moc  těšit  na  vaše
sněženky, pokud poprosíte rodiče, vyfoťte nám vaše výtvory a pošlete na naši e-mailovou
adresu. 



Aby nám to jaro už opravdu přišlo, můžeme si vyrobit ještě jednu sněženku. Je stejně jako ta
první, jednoduchá a jistě si s ní ozdobíš svůj pokojíček. Maminka nebo tatínek ti jistě poradí,
jak na to.



Pátek 12. 3. 2021

Dnes si budeme hrát s jarními radovánkami. Najdete ho ve třetí příloze. Vyber si úkoly, které
se ti líbí a hraj si.

Na konci týdne si zopakujte, co už všechno víte. Poproste rodiče, aby se vás jen ptali a vy
budete odpovídat.

-  Které roční období teď venku je? Které měsíce do tohoto období patří?
-  Znáte i další roční období?

- Jaké jsou typické znaky tohoto jarního období? 
- Dokázaly byste vyjmenovat čtyři jarní květiny?

Jaký  úkol  nebo  co konkrétně  se  vám z tohoto  týdne  líbilo?  Nahrajte  video  nebo fotku  a
podělte se s námi o své zážitky 😊. 

Práce pro pilné včeličky 😊














