
Nabídka činností na domácí vzdělávání 

od 12. 4. 2021 

 

Milé děti, přestože jste zůstaly doma a momentálně nemůžete navštěvovat svou školku 

a vídat se se svými kamarády a paní učitelkami, my jsme na vás nezapomněli. Myslíme 

na vás a posíláme vám další náměty na domácí aktivity. Tentokrát jsou rozděleny po 

třídách a motivovány tím, co právě děláme ve školce. Pokud budete mít chuť, můžete se 

zapojit a alespoň takto na dálku být s námi propojeni. Nezapomínejte nám zase posílat 

fotky, moc se na ně těšíme a ve školce si je společně s kamarády prohlédneme. 

 

Třída U Medvídka:  

Téma: Jarníčkování 

• Práce s interaktivním sešitkem Jarníček – s tímto materiálem 

budou děti pracovat ve školce průběžně každý den. Pokud o něj máte 

zájem i vy doma, můžete si jej vyzvednout ve školce v kanceláři.  

Sešitek vám nabízí hry a praktické činnosti především venku, díky kterým se naučíte 

poznávat jarní období – poznávání a pojmenování jarních květin, pozorování a 

pojmenování ptáků, kteří se vyskytují v našem okolí a staví si hnízda, zpěv písní o jaru 

(např. Travička zelená, Na jaře), hlazení kůry stromů a obtiskování na papír a mnoho 

dalších zajímavých aktivit. 

 

 

 

Třída U Myšky: 

Téma: Za jarem do přírody 

• Jarní paleta – přímé pozorování a rozhovory s dospělými vám, 

děti, jistě poskytly základní vědomosti o jaru, které nyní můžete 

využít při tvoření jarní palety. Z kartonu si vystřihněte tvar palety a 

nyní máte několik možností: můžete si na ni nalepit obrázky jara (nakreslené, vystřižené 

z časopisů), fotky, které uděláte na vycházkách, nebo drobné dary přírody - přírodniny 

(lístečky, větvičky, květinky, semínka, pírka apod.). 

 

• Jarní rýmování – nebojte se, děti, tahle hra nemá nic společného s rýmou, ale s rýmy, 

tedy slovy, která se rýmují (stejně končí). Znáte ještě jiná slova, která mají více významů 

(drak, oko, ucho, zámek, koruna apod.)? Aktivitu najdete v příloze. 

 

 

 

 



Třída U Sovičky: 

Téma: V zdravém těle zdravý duch 

• Moje zdravé tělo – zkuste si společně s rodiči nebo starším 

sourozencem vytvořit plakát, na kterém vymyslíte všechny 

možnosti, jak udržovat své tělo v dobré kondici (nápověda: 

dostatečně se hýbat, sportovat, dodržovat hygienu, zdravě jíst, 

dostatečně spát, střídat aktivitu s odpočinkem, pobývat v přírodě, umět vědomě dýchat, 

relaxovat, prožívat radost, rozumět svým emocím apod.). Můžete pohledat i obrázky 

v knížkách, které máte doma, nebo si jednotlivé činnosti předvádět pantomimicky  

a ostatní členové rodiny budou hádat. 

 

• Zdravý talíř – zkuste si dnes s rodiči vymyslet jídelníček ze samých zdravých potravin. 

Které jsou ty zdravé a které nezdravé potraviny? Sestavený jídelníček si můžete 

nakreslit, nalepit obrázky z časopisů a nakonec připravené a uvařené jídlo vyfotit  

a připevnit na ledničku. Dobrou chuť.  

 

• Rozcvička pro zdravou holku  

i hošíčka – minulý týden byl Den zdraví, aby 

nám připomněl, že se o své zdraví musíme 

pečlivě starat. Například i tím, že si 

pravidelně protáhneme tělo při téhle 

rozcvičce. Můžete ji cvičit i ve dvojicích 

naproti sobě a napodobovat tyto i další cviky. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Bronislava Laryšová (U Medvídka), 

Hana Ferfecká (U Myšky) 

a Bc. Jana Richterová (U Sovičky). 

 

 

 

 

 



PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A ZKUSTE NAJÍT DVOJICE SLOV, KTERÉ SE RÝMUJÍ. Spojte 

je čárou. Hledejte doma nebo venku další rýmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


