
 

 

 

Vážení rodiče,  

  zdravíme Vás z 5. Mateřské školy a moc na Vás a vaše děti myslíme. V této době, kdy je nutné 

dodržovat protiepidemická opatření a nemůže docházet k běžné výuce, přicházíme s nabídkou 

distanční výuky.  Aby se předškoláci mohli připravovat na školu i doma, máme pro ně (ale i pro mladší 

děti, pokud budete chtít), na každý týden připravené výchovně-vzdělávací činnosti. 

 Věříme, že pro ně budou přínosem i zábavou, ale zároveň podpoří jejich další rozvoj směrem ke 

školní zralosti.  Budeme velice rády, když vypracované úkoly po návratu k běžné docházce přineste do 

MŠ. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. 

 

 Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na brzké shledání. 

S pozdravem třídní učitelky Martina Hladíková a Ivana Němcová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Týdenní téma – „ les a jeho království“ 

Společná procházka 

Vyrazte s dětmi na procházku do lesa, povídejte si spolu. 
 
Co všechno v lese najdeme?  
- keře a stromy (listnaté x jehličnaté, dokážeš nějaké určit) 

- houby (jedlé x nejedlé)  

- živočichové (veverka, srnka, divoké prase, liška, …atd.)  
 
Jaký má pro nás les význam?  
- dřevo (využití) 
- zásobárna vody 
- poskytuje kyslík 
 
Jak se v lese správně chovat? 
- nekřičíme 
- nekopeme do rostlin a hub 
- nevyhazujeme odpadky 
 
Při povídání procvičujeme rozvoj slovní zásoby, představivost, první hlásku slova, počet slabik 
ve slově.  
Při vycházce podpoříme hrubou motoriku (chůze nerovným terénem, přeskoky překážek, hod 
šiškou na cíl …atd.).  

 

Příprava na psaní. 

Do přípravy dětí na školní docházku patří nácvik psaní. Velice důležitý je tedy správný úchop 
tužky, pastelky a pera. Na správný úchop je tedy vhodné dbát již od počátku, kdy dítě začíná 
kreslit. Případná fixace chybných úchopů se později špatně odvyká a mnohdy výrazně negativně 
ovlivňuje výkony dítěte. 

Podívejte se, jak má vypadat správný úchop psacího náčiní: 

 



Jednotažka na uvolnění ruky. 

Obtáhněte tvar jedním tahem 10x za sebou, není důležitá velká přesnost, ale více opakování, aby 

se uvolnilo zápěstí. Můžete dětem překreslit stromek na velký balicí papír, zavěsit ho na zeď 

nebo dveře a dítě obrázek několikrát obtahuje (uvolňujeme ramenní kloub). 

 

 

 



Pracovní list: najděte obrázky a vybarvěte podle předlohy.  

 

 
  



Pracovní list: rozklad slov na slabiky. 
 
 

 

 



O Červené Karkulce 

Vyprávějte si společně s dětmi pohádku podle obrázků a zaměřte se na vyjadřování celou větou. 
Obrázek si poté mohou děti rozstříhat a opětovně samostatně složit (procvičení časové 
posloupnosti). 
 

 
. 



Básnička před spaním. 

Naučte děti nazpaměť krátkou básničku o veverce. 

 Procvičení sykavek (š, s). 

 

 

 

 



Pracovní list - vybarvěte oříšky podle počtu teček, doplňte do čtverečku celkový počet daných 

oříšku. 

 


