
DRUHÝ DÍL:  

INSPIRACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

V této nelehké a těžké době je důležité více než kdy jindy, dbát na psychohygienu a 

správnou životosprávu dítěte. Hovořte s dětmi a vysvětlujte jim: 

- proč musí být doma a nemohou za kamarády do školky  

- proč musí nosit roušky, když jdou ven 

- proč si mají často umývat ruce a jak si je mají umývat 

- proč si máme ruce desinfikovat 

- snažte si udržet veselou mysl, pohodovou a klidnou atmosféru domácnosti tak, aby 

se vaše dítě cítilo v bezpečí 

- třeba vám k tomu pomůže i tato básnička a písnička: 

BÁSEŃ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 

Dvě gumičky za má ouška 

nosík teď mi schová rouška. 

                                                  Mám zakrytou i pusinku, 

                                                     stále vidím maminku. 

                                                    Smějí se jí očka, 

                                                       v roušce je teď kočka. 

 

                                                          Když kráčíme společně, 

                                                          můžem dýchat bezpečně. 

                                                        Nosík vždy schovaný mám, 

                                                              očkama se usmívám. 

 

Poslyšte dospělí i děti! 

Roušky teďka letí! 

Děláme to pro babičku, 

pro dědečka i tetičku. 

 

Rouškou druhé ochráníme 

a brzy se snad uvidíme! 

 

 
Píseň Míša Růžičková – Mýdlo – Děti – Roušky 

https://www.youtube.com/watch?v=StVL0VW7juQ 

ŽIVOTOSPRÁVA dítěte: 

Vitamíny - dbejte prosím denně na pravidelný přísun vitamínů v čerstvém  ovoci a zelenině, 

přednos dávejte před mlsáním bonbónů a různých pamlsků třeba misce nakrájeného jablka, 

mrkvičky, ředkvičky, papriky – děti jsou na to ze školky zvyklé a určitě si rády si smlsnou a 

pochutnají kdykoli během dne. 

Pitný režim – některým dětem je potřeba připomínat, že se mají jít napít, samy tu potřebu 

nepociťují. Dávejte prosím přednost méně sladkým nápojům, zbytečně nezatěžujte organismus 

přeslazenými nápoji. Ze školky jsou děti zvyklé na lehce přislazené ovocné čaje, některé si 
dokonce zvykly pít i čistou vodu s kapkou citrónu, což je nejzdravější a chvályhodné. 

https://www.youtube.com/watch?v=StVL0VW7juQ


PSYCHOHYGIENA  dítěte: 

Nastavte dítěti pravidelný denní režim, vstávejte každý den přiměřeně v pravidelnou 

dobu. Dodržujte pravidelné ranní rituály – hygiena, důsledné čištění zoubků, česání, 

oblékání – dbejte na vedení dítěte k samostatnosti při převlékání, dejte mu časový prostor, 

vysvlékat se a oblékat samo, můžete mu slovně radit, co si má obléknout první a co potom 

a co nakonec. Po snídani nabídněte dítěti vlastní výběr nejmilejší hry, hračky (např. 

oblíbená stavebnice, korálky, hry s autíčky, vláčky, s panenkami apod.) 

Po chvíli hry, zvláště u starších dětí (SD) můžete nenápadnou formou přejít k záměrnému 

procvičování – třeba motivací hrou „Na školu” – děti brzy čeká zápis do ZŠ a obvykle se 

na to všechny těší. 

Zápis do ZŠ bude pravděpodobně probíhat bez přítomnosti dětí. Jakou formou bude zápis 

do ZŠ probíhat, budete včas informováni. V každém případě k zápisu do ZŠ musí jít i 

děti, u kterých se bude žádat o odklad PŠD, což přikládá zákon! Proto sledujte naše web. 

stránky a informace! 

1. Náměty k procvičování pro starší děti (SD): 

 
- Kdo má doma sešit logopedie, může procvičovat přímo z něj, kdo ho nemá, zkuste 

se rozpomenout na poslední konzultaci s paní doktorkou, co vám doporučovala. 

- Můžete s dětmi procvičovat slovní paměť – opakováním známých říkanek a 

říkadel, např. něco o Jaru: 

 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. 

První roste sněženka, malá bílá květinka. 

Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. 

Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. 

Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. 

 

Kudy zima utekla? 

Nikomu nic neřekla,  

asi zadem, přes ploty,  

jsou tam bílé šlápoty. 

 

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič.   

Zatahám tě za pačesy, za hory, za ty lesy,  

až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek. 

 

Další možné básničky k jaru můžete naleznout zde: 

http://www.predskolaci.cz/category/jaro/prichod-jara-jaro 
 

https://bystre-deti.cz/basnicky-a-rikanky/ 
 

- Můžete si s dětmi zahrát hru – Šla babička do městečka a koupila tam – např. 

brambory řekne rodič – dítě to celé opakuje a přidá vlastní slovo – např. chleba, 

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Jaro
https://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.st/U%c4%8ditelsk%c3%a9_praktikum_2011%2f%2f2012/Slun%c3%ad%c4%8dkov%c3%a1_b%c3%a1sni%c4%8dka_-_u%c4%8d%c3%adme_se_p%c3%adsmenko_%c4%8c%2c_%c4%8d
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_jednodelozne_rostliny/rad_chrestotvare/celed_amarylkovite/Sn%c4%9b%c5%beenka_jarn%c3%adTitulek_str%c3%a1nky
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_vresovcotare/celed_pvosenkovite/Prvosenka_jarn%c3%ad
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_malphigiotvare/celed_violkovite/Violka
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_hvezdnicotvare/celed_hvezdnicovite/Pampeli%c5%a1ka_l%c3%a9ka%c5%99sk%c3%a1
http://www.predskolaci.cz/category/jaro/prichod-jara-jaro
https://bystre-deti.cz/basnicky-a-rikanky/


rodič to celé opakuje a přidá další slovo – a tak to jde pořád dokola – můžete přitom 

vizuálně dítěti pomáhat počítáním na prstech rukou, kolik toho babička koupila. 

 

- Velice se přimlouvám, zpívejte s dětmi známé lidové písničky např. Travička, 

zelená, Skákal pes, Pec nám spadla, Holka modrooká, Jedna dvě Honza jde, Běží 

liška k Táboru atd., které si vzpomenete – má to silný emoční zážitek, pokud si k tomu 

vezmete třeba lžíce, vařečky, pokličky, a ťukáte i obrácený hrnec nebo miska dnem 

nahoru vám nahradí bubínek a můžete si společně zahrát a zazpívat, jako rodinná 

kapela – navodí vám to veselou a pohodovou atmosféru plnou legrace.  

 

- Zaměřit byste se mohli také na fonematický sluch dítěte: 

 

- Můžete si hrát hru – Na básníky – hledání a tvoření rýmů – řeknete začátek věty a 

dítě ji dokončí – např.: Kočka má zelená ….. (očka).  Máš červená líčka, jako ….. 

(jablíčka). Nebo úplně postačí střídavě říkat slova rodič – větvička + dítě – jablíčka, 

rodič – nebíčko + dítě sluníčko, rodič – autíčko + dítě kolečko, rodič – mrak + dítě 

drak apod. 

 

- Můžete zkusit i krátkou říkanku: 

Máme ruce, ručičky, máme pěkné dlaně, zatleskáme na ně (tleskáme). 

A teď je to mistička, kdo z něj pije? – Anička, Janička, Hanička, Lenička apod. 

A teď je to hrníček, kdo z něj pije? – Jeníček, Honzíček, Pepíček, Jiříček apod.  

  

- Můžete zkoušet formou hry určování hlásky na začátku slova: 

třeba touto říkankou –  

Jede, jede vláček, malý kolejáček,  

jede, jede z kopečka, točí se mu kolečka,  

veze, veze vagónky, veze, veze písmenka  

a to např. L jako Láska  

a dítě vymýšlí další slova na L  

atd. podobně další hlásky. 

 

- Můžete zkoušet formou hry určování hlásky na konci slova: klasická a známá hra 

na – slovní fotbal – rodič řekne např. slovo – auto + dítě – okno (dítě musí vymyslet 

slovo na konečnou hlásku nebo samohlásku) – rodič – drak + dítě – klíč, rodič – 

míč + dítě – čokoláda apod. 

 

- Hádanky -  mají děti v oblibě: 

 

Všechno taje, 

větřík hraje 

voňavou písničku. 

Sluníčko svítí 

na první kvítí 

jen malou chviličku. 

Jméno mám sněžné, 

jemné a něžné, 

                       natrhej kytičku.    (Sněženka) 

 

Další možné hádanky zde:  http://www.predskolaci.cz/category/hadanky 

http://www.predskolaci.cz/category/hadanky


- Hádanky popisem:  rodič - Hádej, hádej hádači, co já papám nejradši? Rodič 

slovně popisuje např. ovoce – je to kulaté, jako balón, zelené, a když to spadne, je to 

červené – co to je + dítě odpoví – meloun atd. podobně si rodič vymýšlí další 

hádanky – s čím si hraju nejradši …., jaké zvíře mám nejradši …., co vařím nejradši 

…, co dělám nejradši apod. 
 

- Početní a matematickou stránku – tu bychom také neměli opomíjet, s dětmi můžete 

počítat pořád i během her např. děvčátka, když jako vaří – můžete počítat, kolik mají 

surovin, přiřazujeme hrníčky a lžičky – počítáme a určujeme čeho je více a čeho je 

méně apod. U chlapců např. třeba s autíčky nebo vláčky – kolik má vláček vagónů, 

čeho je více červených autíček nebo modrých apod. To samé můžeme dělat i 

s kostičkami, stavebnicemi, korálky apod. Samozřejmě můžete využít i různých 

obrázků, dobré jsou třeba obrázky pexesa např. zvířátek a určování kolik, více a méně 

apod.  
 

- Příklady pracovních listů na početní úkoly viz příloha nebo vice zde: 
http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-temata/ciselne-a-matematicke-
pojmy 

 

- https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky 

 

 

- Geometrické tvary – procvičovat můžete na kostkách a různých tvarech, děti by 

měly určovat kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník – můžete jim to kreslit na papír, 

vystřihovat z papíru, skládat z novin apod.  

 

- Příklady pracovních listů viz. příloha  nebo další zde: 

https://www.mimibazar.cz/navod/4351/pracovni-listy-pro-vase-deticky-na-
pripravu-do-skoly 

 

- https://cz.pinterest.com/pin/529947081153993943/ 

 

 

- Grafomotorické listy – velmi důležitá průprava na výuku psaní v ZŠ, dbejte na 

správný špetkovitý úchop tužky, pastelku držíme třemi prsty tak, aby ukazováček a 

palec držel tužku nahoře a prostředníček ji podpíral zespodu. Vhodné jsou trojhranné 

pastelky. Dítěti dáme volbu, aby si samo určilo, kterou rukou bude kreslit, 

nevnucujeme mu pastelku do té nebo druhé ruky. Často se stává, že dítě pastelku 

přehazuje z jedné ruky do druhé, hovoříme o nezralosti a nevyhraněné lateralitě, což 

není nic závažného, obvykle se to do nástupu na ZŠ ustálí a dítě začne samo používat 

dominantnější ruku. Dbejte prosím na soustředění, udržení pozornosti a pečlivé 

dokončení úkolu – i to patří k průpravě na výuku na ZŠ. 

 

- Příklady pracovních listů viz příloha nebo zde: 

https://cz.pinterest.com/pin/476255729346817970/ 

 

https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/grafomotoricke-a-pracovni-listy/ 
 
 

http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-temata/ciselne-a-matematicke-pojmy
http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-temata/ciselne-a-matematicke-pojmy
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky
https://www.mimibazar.cz/navod/4351/pracovni-listy-pro-vase-deticky-na-pripravu-do-skoly
https://www.mimibazar.cz/navod/4351/pracovni-listy-pro-vase-deticky-na-pripravu-do-skoly
https://cz.pinterest.com/pin/529947081153993943/
https://cz.pinterest.com/pin/476255729346817970/
https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/grafomotoricke-a-pracovni-listy/


2. Náměty k procvičování pro mladší děti (MD): 

 
- Slovní paměť – opakujte s dětmi různá říkadla, tleskejte, dupejte, hrou na tělo – 

tleskejte do stehen, pěstičkou o pěstičku, motání klubíčka apod.: 

 

Liška, šiška, pampeliška,  

zabloudila v lese myška.  

Ten, ten, ten, vyvede ji ven. 

 

U potoka roste kvítí, 

Říkají mu petrklíč, 

Na koho to slovo padne, 

Ten musí jít z kola pryč! 

 

Á BÉ CÉ DÉ kočka přede, 

pes počítá, kolik nití do desíti. 

 

Další naleznete zde: 

https://www.promaminky.cz/rikadla-a-basnicky/rozpocitavadla-62 

 

- Nacvičujte básničku o Jaru: 

Táta včera na venku, našel první sněženku, 

vedle petrklíč, zima už je pryč. 

 

Děti, děti jaro je tu 

broučkové se mají k světu 

na zahrádce bledule 

vystrkují kebule. 

 

Na jaře, když slunce svítí, 

objeví se první kvítí. 

Narcisy a tulipány, 

zdobí žlutě všechny brány. 

 

Venku svítí sluníčko 

namaluji vajíčko, 

ať je pěkně červené, 

modré nebo zelené. 
 

https://www.skolaci.com/category/rikanky-a-basnicky/jarni-basnicky 

 

- Básničku s pohybem: 

Slunce 
Vyšlo slunce, zasvítilo,  - (chůze) 

na nebi se otočilo,  - (ruce v bok, otáčení) 

každá kytka maličká -  (podřepy) 

radost má ze sluníčka.  - (ruce v bok a otáčení) 

Ke slunci se naklání,  -  (úklony stranou ve vzpažení) 

listy z hlíny vyhání. 

 

https://www.promaminky.cz/rikadla-a-basnicky/rozpocitavadla-62
https://www.skolaci.com/category/rikanky-a-basnicky/jarni-basnicky
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/Tvorive_pokusohrani/Slunce_maluje
https://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni_vzdelavani/Pozorujeme_sv%c4%9bt_rostlin/Pozorujeme_sv%c4%9bt_rostlin_-_1._t%c3%bdden


Další básničky naleznete zde: 

https://www.detskestranky.cz/basnicka-o-jaru/ 
 
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/
Jarn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky 

 

Hádanky – jednoduché např. o zvířátkách: 

 

- Běží kolem sestřička, žluťounká je celičká. 

Naše máma slepice sezobala nejvíce. (Kuře) 

 

- Budulínku, dej mi hrášku! Tohle přece každý zná. 

Jak unesla neposluchu falešnice falešná. Kdo je to? (Liška) 

 

- Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mléka. 

Nepospíchá, má dost času, rohy nosí pro okrasu. (Kráva) 

 

- Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. (Šnek) 

 

- Dlouhé uši. Hopky, hopky. Jetelíček. 

Ňam, ňam, ňam, ňam! A bobky! Kdo je to? (Zajíc) 

 

- Heboučké je jako z vaty, 

kožíšek je mourovatý. (Kotě) 

 

- I když nemá žvýkačku, ustavičně žvýká, 

maminku má roháčku a tatínka býka. (Telátko) 

 

- Jménem je příbuzné s hříbky, ale je jinačí. 
Pustí se do otýpky, po ovsu skotačí. (Hříbátko) 

 

- Kdo má ruce ušpiněné, ať se smíří s jeho jménem. 
Uň, uň, uni, uni, tlustý je a funí. (Čuník) 

 

- Když udělá ko-ko-ko, načechrá si peří, 
bude vejce na měkko pro mne na večeři. (Slepička) 

 

- Kuřátko volá: „PÍPÍPÍ!“ a jeho tatínek „KYKYRYKÝ!“ Kdo je to? (Kohout) 

 

- Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. 
Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si na kosti. (Pes) 

 
http://deti.e-papa.cz/hadanky-pro-deti/9/ 
 
https://www.pravopiscesky.cz/hadanky-pro-deti-o-zviratech-pra-1155-9580.html 
 
 
 

https://www.detskestranky.cz/basnicka-o-jaru/
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Jarn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Jarn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky
http://deti.e-papa.cz/hadanky-pro-deti/9/
https://www.pravopiscesky.cz/hadanky-pro-deti-o-zviratech-pra-1155-9580.html


- Zpívejte s dětmi známé lidové písničky např. Travička, zelená, Skákal pes, Pec nám 

spadla, Holka modrooká, Jedna dvě Honza jde, Běží liška k Táboru atd., které si 

vzpomenete – má to silný emoční zážitek, pokud si k tomu vezmete třeba lžíce, 

vařečky, pokličky, a ťukáte i obrácený hrnec nebo miska dnem nahoru vám nahradí 

bubínek a můžete si společně zahrát a zazpívat, jako rodinná kapela – navodí vám to 

veselou a pohodovou atmosféru plnou legrace.  

 

Početní a matematickou stránku – počet procvičujeme kdykoli během her, např. 

při hře s kostkami, korálky, autíčky, vláčky apod. Určujte více, méně, stejně, 

počítáme 1- 5. Současně můžeme procvičovat i základní barvy popř. i doplňkové, 

pokud to dítě zvládá.  

Jedna, dvě, tři, čtyři pět, 

Cos to Janku, cos to sněd? 

Brambory pečený, 

byly málo maštěný. 

 

- Geometrické tvary - procvičovat můžete na kostkách a různých tvarech, děti by 

měly určovat kruh, čtverec, trojúhelník – můžete jim to kreslit na papír, vystřihovat 

z papíru, skládat z novin apod.  

- Pracovní listy -  viz příloha 

 

Grafomotorika - dbejte na správný špetkovitý úchop tužky, pastelku držíme třemi 

prsty tak, aby ukazováček a palec držel tužku nahoře a prostředníček ji podpíral 

zespodu. Vhodné jsou trojhranné pastelky. Dítěti dáme volbu, aby si samo určilo, 

kterou rukou bude kreslit, nevnucujeme mu pastelku do té nebo druhé ruky. Často 

se stává, že dítě pastelku přehazuje z jedné ruky do druhé, hovoříme o nezralosti a 

nevyhraněné lateralitě, což není nic závažného, obvykle se to do nástupu na ZŠ 

ustálí a dítě začne samo používat dominantnější ruku. 

 

- Grafomotorické listy – viz příloha 

 

Další náměty zde:  

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy 

 
Každý den si zvolte jednu nebo dvě činnosti, nedělte všechny činnosti najednou v jeden den, 

aby nebyly děti zbytečně nepřetěžovaly. Jedna taková aktivit by měla trvat 15 – 20 min. 

Dávejte dětem možnost odpočinku, protáhnout se, projít se, napít se, sníst kousek ovoce apod. 

 

Zdravý pohyb – nezapomínejte prosím také na zdravý pohyb s dětmi, pomoci vám mohou 

pohybové hry a chvilky viz náměty z 1. části INSPIRACE PRO RODIČE nebo si jen tak pro 

radost zacvičte a zatancujte při hudbě a písničkách, které mají děti rády. Otevřete si okno, 

vyvětrejte a s chutí do toho!! 

- Děti velmi rády tancují na písně Míši Růžíčkové, můžete ji najít na 

https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%AD%C5%A1a+r%C5%AF
%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA&list=RDEM_U_Gqg7nhWp5Q3
GqNOMQhA&start_radio=1 

 

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%AD%C5%A1a+r%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%AD%C5%A1a+r%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA&list=RDEM_U_Gqg7nhWp5Q3GqNOMQhA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA&list=RDEM_U_Gqg7nhWp5Q3GqNOMQhA&start_radio=1


Pobyt venku – pokud vám to daná situace a počasí umožní, vezměte si roušky a choďte ven 

na procházky, na čerstvý vzduch tam, kde je nejméně lidí – do parku, do přírody, k řece, 

vyhýbejte se kontaktu s ostatními dětmi a lidmi – chráníte tím zdraví své i svého dítěte!! 

Nejlépe dopoledne na hodinku a odpoledne také. Pozorujte věci okolo sebe, hodně spolu 

mluvte – všímejte si proměn přírody na JAŘE – zelená se tráva, kvetou sedmikrásky, možná 

někde uvidíte sněženky a bledule v zahradách, všímejte si pupenů na větvích stromů, 

pojmenovávejte stromy. Mluvte spolu o proměnlivém počasí. Proč potřebujeme zavlažovat 

půdu, aby rostliny a semínka mohly růst apod. Využívejte i pohybové aktivity při pobytu 

venku, zahrejte si  např. Na slepou Bábu: 

 

Slepá bábo, kam tě vedu – do kouta 

Co v tom koutě – kohouta 

Co v kohoutě – zlatá nit 

Tak si nás slepá bábo chyť!  

 

Pak by měl následovat oběd a klidový režim po obědě, třeba s pohádkou, kterou dětem 

přečtete, nebo stačí jen vyprávět. 

 

Odpoledne můžete opět na krátkou procházku a pak se můžete pustit do zájmových činností: 

 

- Máme tady JARO – povídejte si o něm, co děláme na zahradách na jaře – hrabeme, 

uklízíme, ryjeme, kopeme, sázíme apod. – reagujte na to, co jste venku viděli a pozorovali.  

-Klíčení semen_- 

- Můžete si udělat jednoduché pokusy s klíčením semen hrachu, fazolí – dáte do kelímku 

trochu vaty, položíte semínka a zalejete trochou vody, kterou bude dítě každý den trochu 

dolévat a pozorovat proces klíčení. 

- To samé můžete udělat se semínky Řeřichy, kterou můžete zasít přímo do kelímku s hlínou a 

vzrostlou Řeřichu pak mohou děti ochutnávat, trhat a dávat třeba na chleba apod. – důležité 

vitamíny na jaře! 

- Velikonoce – povídejte si o nastávajících svátcích jara, o tradicích, která k Velikonocům 

neodmyslitelně patří – Pašijový týden a symboly Velikonoc – pomlázka, vajíčka, beránek, 

řehtačky – obrázky a texty viz příloha. 

- Výtvarné a tvořivé činnosti, omalovánky, pracovní listy k Velikonocům – viz příloha. 

 

Milí rodiče, 
víme, že je to pro vás nesmírně složitá a náročná doba dlouhého čekání, nejistoty a neklidu.  

Pokud vám alespoň trochu naše rady, doporučení, náměty a inspirace byly ku prospěchu a 

trochu vám pomohly, ulehčily a vaše děti pobavily, tak věřte, že budeme nesmírně rády!  

Přesto všechno věříme, že si udržíte svůj nadhled, klidnou a veselou mysl, protože v dané 

chvíli je to to nejdůležitější a nejlepší, co můžete pro své dítě udělat – věnujte se s láskou 

svým milovaným dětem, ochraňujte prosím zdraví své i svých dětí, zajistěte dětem domov 

plný pohody, klidu a bezpečí.  

 

Myslíme na vás, jsme v tom s vámi!!!  

Věříme, že se všichni opět ve zdraví shledáme!!! 

Těšíme se na vás!!! 

 

 

Vaše paní učitelky z MŠ Karla Čapka. 


