
1 

 

O národním – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky 

• Otázky k pochopení básně: dítě si procvičuje porozumění textu. Svými slovy interpretuje 

obsah (význam) básně 

• Nová slova, slovní spojení: dítě si rozšiřuje slovní zásobu (např. staletí, důstojnost) 

2. Poslechni si Vltavu   

• Poslech vážné hudby: dítě se seznámí se skladbou (vážnou hudbou), popř. významným 

českým skladatelem (záleží na vašich možnostech a také zájmu dítěte), pozorně a se 

zájmem poslouchá vážnou hudbu, dokáže se soustředit, vyjádřit a zhodnotit své prožitky při 

poslechu vážné hudby 

• Tanec: dítě přizpůsobí svůj pohyb hudbě (při změně hudby změní i pohyb), vyjádří své 

jednoduché pohybové představy  

• Procházka do přírody: dítě se vyzná ve svém blízkém okolí (např. ví, kterým směrem se 

dostane do školky, do parku…), zajímá se o dění ve svém okolí (např. změny s přicházejícím 

jarem, popíše je, přizpůsobí oblečení počasí – roční době). Uvědomuje si, že se v přírodě 

stále něco děje, že všechno kolem plyne (řeka – odkud a kam teče, koloběh vody). 

Uvědomuje si, že příroda a lidé se vzájemně ovlivňují a že i ono svým chováním může 

napomoci ke zlepšení životního prostředí (odpadky vyhazuje pouze na určená místa – do 

odpadkových košů, třídí odpad atd.). Vnímá všemi smysly, konkrétně poslouchá zvuky řeky, 

popř. jiných přírodních jevů (déšť, vítr apod.). 

3. Namaluj/nakresli si Vltavu 

• Malování/kreslení: dítě vyjadřuje svou představivost, fantazii, experimentuje s barvami 

(zapouštění, míchání, zkoumání odlišných účinků barvy na vlhký a suchý podklad apod.). 

• Vodní živočichové, rostliny apod.: dítě vytvoří například koláž (do vytvořené řeky nalepí 

obrázky živočichů, rostlin apod. – vystřižené z časopisů nebo nakreslené apod.), dítě používá 

netradiční výtvarný materiál (např. obtisk papírové roličky a dokreslení – ryba, rostlina, kámen 

atd.). 

• Sladkovodní živočichové, rostliny: dítě vyhledá informace (v knize, časopise) a zachytí 

skutečnost pomocí výtvarných a pracovních technik, zajímá se o nové věci, přijímá a 

zpracovává nové informace (např. porovnává s dosavadními)  

4. Postav si Karlův most  

• Stavění: dítě vyjadřuje svou představivost, fantazii, orientuje se v prostoru, soustředí se na 

činnost, dokončí ji. 

• Procvičování „vyšší – nižší“: dítě rozumí základním pojmům vyjadřujícím velikost a 

používá je, dokáže určit, která stavba je vysoká – nízká – stejná, která je nejvyšší – nejnižší 

(např. postavíte sochy na Karlově mostě).  

• Procvičování zrakového vnímání, prostorové orientace: dítě dokáže postavit stavbu dle 

plánku (můžete mu nakreslit jednoduchý plánek nebo určit druh kostek, barvy jednotlivých 

pilířů mostu apod.) 
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• Práce s knihou: dítě soustředěně poslouchá pohádku (příběh, vyprávění, popis obrázků), 

sleduje a zachytí hlavní myšlenku příběhu 

• Historie: dítě se seznamuje s historií našeho státu způsobem adekvátním jeho věku a zájmu. 

Např. knihy – České pověsti pro malé děti (Markéta Drijverová), Dějiny udatného českého 

národa (Lucie Seifertová) - https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-karel-iv-

stavitel/,, Staré pověsti české pro malé čtenáře (SUN) a další 

5. Najdi něco národního   

• Diskuse: dítě získává základní poznatky o našem státu (název státu, státní vlajka, hymna, 

hlavní město, významné svátky apod.) Soustředěně poslouchá, vede dialog (doptává se) 

apod. Rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá. Dítě projevuje zájem o nové věci. (Děti, 

které navštěvují naši mateřskou školu od září 2018, si mohou prohlédnout svůj sešit 

Lípohrátky.      ) 

• Tvoření (např. vlajky, trikolory, lípy apod.): dítě si procvičuje jemnou motoriku, koordinaci 

oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí. Bezpečně zachází 

s nůžkami. (Je nutné dítěti připomenout bezpečné zacházení s nůžkami.) Dítě si procvičuje 

napodobit písmena dle vzoru – opisu například názvy měst apod. (Pouze pro děti, které o 

tuto činnost jeví zájem, baví je to.) 

• Národní jídlo: dítě má poznatky o zvycích a tradicích kraje (země), např. tradiční jídla o 

Vánocích, blížících se Velikonocích apod. 

 Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová 
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