
Vážení rodiče, milé děti, 

Zasíláme Vám další nálož nápadů a inspirace 

na týden 15.-19.3. na pokračování tématu 

„Vstávej sluníčko holala“ – jaro. Jak jsme již minule 

slíbily. Tato příprava bude zaměřená spíše na praktické 

dovednosti a prožitky důležité pro jemnou, ale i hrubou motoriku. 

Doufáme, že si vyberete. ☺  Zasíláme také pár prac. listů 

povinných pro předškoláky, zaměřené na předmatematickou 

gramotnost (počítání, pojmy první poslední…, slovní úlohy…), 

grafomotoriku (nácvik přerušované čáry) a srovnávání (jazyk, řeč, 

slovní zásobu, výslovnost a tvoření vět). PŘEDŠKOLÁCI mají pro 

tentokrát speciální úkol, který by už měl umět každý správný kluk 

i holka – naučit se už úplně sám zavazovat tkaničky. Hodně štěstí 

a rodičům pevné nervy!  DĚKUJEME VŠEM, kdo nám zaslal 

opravdu KRÁSNÉ fotečky z domácího snažení, hraní i pracování. 

Udělali jste nám radost! ☺ Také stále platí, že v případě 

jakýchkoliv připomínek či dotazů se můžete obrátit na náš 

školkový e-mail nebo na číslo 739 862 422. Chceme také říct, že 

chápeme pracující rodiče, kteří mají více dětí na distanční výuce a 

musí se věnovat ještě našim prac. listům a činnostem, ale naše 

dist. výuka je povinná především (prac. listy) pro PŘEDŠKOLÁKY a 

budeme je kontrolovat po návratu do MŠ. Pro ostatní děti může 

(nemusí ☺) být pouze dobrovolná a každý si může vybrat jen to, 

na to máte zrovna „chuť“. 

Už se na Vás moc těšíme! Mějte se moc krásně a opatrujte se! 

P. uč. ze žluté třídy 

  



 

  



Hrajeme si s písničkou - rytmizace písničky 

  

Pro malé i velké hudebníky ☺ 

V první řadě je super se seznámit s písničkou – především 

s textem. To ostatní Vám napoví návod pod tímto odkazem: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_8ibTBN5IQ 



Trochu toho pohybu – přivítáme sluníčko. 

- Inspiraci jsme čerpaly z instagramové stránky @emontessoricz – děkujeme ☺ 

- Odkaz pro názorné videa: https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs 

       https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8 

- Není určeno pouze na neděli. ☺  Doporučujeme se protáhnout každý den nejen jogou, ale i 

procházka na sluníčku umí divy. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs
https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8


Vařila myšička…teda dělala myšička OKURKOVÉ KNOFLÍKY 

  



A trochu si zahrajeme, možná budeme čarovat… 

  



kouzlíme dál…pozorujeme a tvoříme 

…a rodiče si můžou dát třeba skleničku ☺ 

  



Evoluce motýla – jak to asi bylo? ☺ 

Vybarvěte a vystřihněte všechna okýnka, zkuste seřadit evoluci správně a nalepte na volný 

papír. Můžete do pozadí přimalovat další motýlí kamarády. 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


