
 

Naše milá Koťátka, vážení rodiče, 

bohužel je pro vás naše školka uzavřena a my se uvidíme nejspíš až za tři 

týdny. Myslíme ale na vás a připravili jsme vám pár zábavných úkolů, které 

si můžete doma splnit a zabavit se v těchto, pro vás dlouhých, dnech. 

Mírně se již otepluje, jaro pomalu ťuká na vrátka a my bychom si v těchto 

dnech ve školce povídali a hráli mnoho didaktických, pohybových, 

dramatických, hudebních a tvořivých her právě na tato předjarní a jarní 

témata, kdy se nám příroda probouzí po dlouhém zimním spánku, jaké 

změny se dějí v přírodě, která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku,  

jak se jmenují první jarní kytičky, které na nás začnou co nevidět vykukovat 

z chladné země a jak se nazývají domácí zvířata a jejich mláďátka, která se 

na jaře rodí v hojném počtu. 

Nezapomínáme ani na dechové a hry a procvičování pohyblivosti a síly 

jazýčka v zábavných hrách, které dětem pomáhají docílit lepší výslovnosti  

u problematických hlásek. 

 

Vaše paní učitelky Jitka a Dáša  

 

 



 



 



 

A na závěr jazýčkohraní si společně přečtěte „Jazýčkovou pohádku“ a pokuste se jak vy,  
tak děti posilovat před zrcadlem jazýček. (Není nad názornou ukázku, která zbavuje ostychu). 
Jazyk je vlastně sval jako každý jiný v našem těle a pokud bude dost silný, děti se snáze  
a rychleji naučí vyslovovat problematické hlásky. ☺ 

 

 

 

Vyrobte si jednoduché kytičky a vyzkoušejte zajímavý pokus s vodou - návod na výrobu 

těchto „kouzelných papírových květů“ naleznete na Youtube.  

Stačí zkopírovat a vložit tento odkaz na Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8 
 

                          
 



 

A teď pár hádanek, u kterých rozvíjíme logické a kombinační myšlení, pozornost, postřeh,  

vnímání, orientaci v prostoru, paměť, představivost, výslovnost a vědomosti z různých  

oblastí poznání. Zkrátka vše, co potřebujeme do dalšího úspěšného života. :-) 

 

 



 

 

 

 



Zkuste se společně naučit tuto pěknou předjarní básničku a vymyslet u toho i pohyb (hru na tělo). ☺ 

Zábavné je také vymýšlení různých melodií a „zhudebnění“  básničky zpěvem, např. na známé melodie  

jako např. Já do lesa nepojedu, Prší, prší apod. – možná v sobě objevíte skryté vlohy! ☺ 

 



Procvičíme barvičky… 

 

 



 
Hledání rozdílů je oblíbená aktivita u dětí, která rozvíjí zrakovou paměť, zra- 
kové rozlišování, zrakovou analýzu a syntézu, pozornost a vůli dokončit zadaný  
úkol – veškeré kognitivní (poznávací) funkce (myšlenkové procesy – paměť,  
koncentrace, pozornost, řeč, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací).  
 

 

 

 



Až nám zase vysvitne sluníčko, zkuste vyjít na procházku s bublifukem a vyfoukat si barevné bublinky. Užijete si  
spoustu zábavy a procvičíte přitom dechové svalstvo a zvětšíte kapacitu plic. Kdo má možnost, může si vytisknout  
tento pracovní list a vypracovat ho spolu s dítětem. Dbejte přitom na správný úchop tužky či pastelky – špetkový úchop,  
kdy palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním  
kuřátek a ukazováčkem na tužku lehce poklepeme). Kdo nemá možnost tisku, může se pokusit tento jednoduchý PL  
dětem vlastnoručně na papír vyrobit (nakreslit). ☺ 

 



 

         A teď trošku pohybu…     Zacvičte si společně… 

 

 

 

 


