
 

 

O starostlivosti – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Pohraj si s básničkou a odpověz na otázky:  

Báseň dítěti přečtěte několikrát. Je vhodné doplnit pohyby, znázorňováním (např. zvířátko, 

domeček, tvoreček, maličko). Dítě může samo navrhnout, jak báseň znázornit pohybem, 

výrazem atd.  

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

obsah (význam) básně.  

• Nová slova, slovní spojení: dítě si rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá (např. 

připoutat k sobě, zodpovědnost). 

• Vlastní interpretace: dítě vyjádří svými slovy svou myšlenku, svůj názor na „šťastný život“.  

• Rýmy: dítě pozná slova, která se rýmují, tvoří vlastní rýmy (možnost činnost rozšířit o tvorbu 

dalších rýmu např: „tvoreček – domeček – kopeček – mozeček“, „tělíčko – maličko – vajíčko 

– zrníčko“ atd. 

2. Vyrob domeček pro zvířátko.   

• Výroba domečků: dítě si procvičuje jemnou 

motoriku, zachycuje skutečnosti různými 

výtvarnými a pracovními technikami. Vyjadřuje 

své nápady pro tvorbu obydlí z různých materiálů, 

předmětů apod. Ve školce děti rády tvoří různá 

obydlí z přichystaných kartonových tvarů 

(obdélníky, čtverce, trojúhelníky), které mají po 

obvodu dírky. Děti je k sobě svazují provázkem a procvičují si tak i uvazování uzlů (popř. 

mašličky) – viz fotografie. Dále si procvičují poznat a pojmenovat geometrické tvary, 

rozlišovat velikost (velký – malý, větší - menší). 

3. Společně s dospěláky si povykládejte, co všechno potřebuje domácí 

mazlíček (popř. jiná zvířata).   

• Diskuse: dítě vyjadřuje své myšlenky, mínění. Získává poznatky z oblasti domácích 

mazlíčků. Uvědomuje si, že i ono svým chováním napomáhá chránit přírodu a udržovat 

pořádek. 

• Posouzení názoru: dítě dokáže na základě dosavadních poznatků a vlastních zkušeností 

říct, co je správné a proč.   

4. Zahrajte si na veterináře.    

• Pojmenování částí těla: dítě pojmenuje základní části těla zvířete a ukáže na plyšákovi. 

Dítě pojmenuje základní části svého těla, ukáže. Dokáže říct rozdíly mezi jednotlivými názvy 

částí lidského a zvířecího těla (např. nos – čumáček) a také rozdíly mezi těly (např. lidé 

nemají ocásek). 

• Zdvořilostní fráze: dítě zná základní pravidla slušného chování a uplatňuje je v námětové 

hře Na veterináře (pozdraví, nabídne místo k sezení, poprosí, poděkuje, rozloučí se apod.). 

• Rozhovory: dítě dodržuje pravidla konverzace (pokládá otázky, odpovídá). 

• Obvazování: dítě si procvičuje jemnou motoriku. Seznamuje se se základy první pomoci.  
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