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Pozdrav – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Vymysli originální pozdravy 

• Pozdravy: dítě má přiměřenou slovní zásobu, dokáže vyjádřit svou myšlenku, svůj názor, 

dokáže se vyjádřit pomocí pohybů i gest  

• Sociabilita: dítě si uvědomuje vztahy mezi lidmi, projevuje úctu k dospělým, ke stáří, 

spoluvytváří prostředí pohody 

2. Zopakuj si části dne   

• Časová orientace: dítě rozlišuje základní časové údaje, uvědomuje si plynutí v čase  

• Pozdravy: viz výše 

3. Vyrob si plakát MŮJ DEN   

• Navržení plakátu: dítě tvořivě vyjadřuje své myšlenky, nápady (např. navrhne, jak vyjádří 

ráno, odpoledne…). V případě, že na plakátu bude pracovat s dalšími (dospělí, 

sourozenci), si dítě procvičí spolupráci – přijmout názor druhých, ale také prosadit svůj 

(domluvit se), vysvětlit svou myšlenku apod.  

• Kreslení, stříhání, lepení, opisování slov: 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. (Pouze pro děti, které o tuto 

činnost jeví zájem, baví je to.) 

• Časová orientace: dítě rozlišuje základní časové údaje, uvědomuje si plynutí v čase 

4. Pozdrav Slunce  

• Správné provádění cviků: dítě napodobí správně pohyb  

• Vlastní ztvárnění: dítě si procvičuje základní pohybové dovednosti, vyjadřuje 

prostřednictvím pohybu své fantazijní představy  

• Soustředění: dítě se záměrně soustředí na činnost, udrží pozornost 

5. Pošli pozdrav poštou  

• Tvorba pohlednice: dítě se tvořivě vyjadřuje prostřednictvím výtvarných činností, 

procvičuje jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, 

po práci své místo uklidí. Bezpečně zachází s nůžkami, barvami a dalšími pomůckami. 

Dítě si procvičuje napodobit písmena dle vzoru. (Pouze pro děti, které o tuto činnost jeví 

zájem, baví je to.) 

• Sociabilita: dítě si uvědomuje vztahy mezi lidmi, dokáže projevit svou náklonnost 

(rozhodne se, komu pošle pozdrav a zdůvodní také proč). Udržuje vztahy, prohlubuje je, 

„stará se o ně“ 

• Pošta: dítě získává poznatky z různých oblastí života (konkrétně seznamuje se s funkcí 

pošty – např. je nutné koupit známku nebo jít přímo na poštu, význam adresy – dítě si 

zopakuje/postupně se učí svou adresu), dítě se orientuje ve svém blízkém prostředí (např. 

ví, že má poblíž poštovní schránku, poštu nebo trafiku, kde může koupit známku). 
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