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Vážení rodiče, 

víme, že děti tuto atmosféru a strach rodičů podvědomě nasávají jako houby a vypořádávají se 

s tím po svém.  Vám se může zdát, že „zlobí“, ale je to jen jejich vnitřní nepohoda, která 

pramení z vnímání svého okolí. Proto opět přidáváme do aktualit další dávku inspirace, 

námětů a nápadů. Na tomto místě budou především odkazy na zajímavé dětské stránky apod. 

Najdete zde konkrétní pracovní listy k vytištění, básničky, písničky a náměty na tvoření. 

Doporučujeme, abyste dětem čas strávený před TV nebo PC měřili dle dohodnutých pravidel. 

Například nastavte čas na budíku a až zazvoní, děti budou vědět, že začíná jiná zábava. Hrajte 

společně společenské hry, čtěte si, skládejte s nimi puzzle, stavte z  kostek nebo jiných 

konstruktivních stavebnic. Najděte si prostor na rozehrání námětových her – děti Vám mohou 

pomoci v kuchyni, v dílně, na zahradě… a rázem máte hru „Na kuchaře“; „Na maminku“; 

„Na zahradníka“; „Na montéra“… To vše je velmi přínosné pro jejich přirozený vývoj a 

rozvoj všech potřebných kompetencí. A hlavně! Nezapomeňte na denní dávku čerstvého 

vzduchu v souladu s doporučením vlády! Nejbezpečnější je vlastní zahrada a kdo nemá, tak 

třeba k řece nebo do lesa! Tam budete sami a je zde spousta možností, jak své děti zabavit – 

tvoření mechových domečků v kořenech stromů s využitím přírodnin; sestavování obrazců 

z nasbíraných přírodnin; slalom mezi stromy; vyhledávání a pojmenování zvířecích stop… 

Věřte, že tato doba má i svou pozitivní stránku a tou je čas strávený se svými dětmi!!! 

V následujících letech se Vám toto vše zúročí, protože v období puberty budete mít na čem 

stavět! 

Nečtěte a neposlouchejte příliš mnoho zpráv, zvláště těch katastrofických. Hledejte 

důvody, proč se usmívat i pod rouškou!“ 

 

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, 

která nabízíme:  

  věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte 

  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…); zapojujte děti do 

běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…); 

dbejte na pravidelný režim; podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i 
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významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a 

výročí…);  

 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…) 

  s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému 

otázky; 

  společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;  

  využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte 

(logopedická cvičení,  

  sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity… 

 máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné  je cíleně učit, není prospěšné je 

zatěžovat „školskými úkoly“ (například přílišným předkládáním pracovních listů) 

 dbejte na pravidelný režim 

 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi 

(rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…) 

 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se 

kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, 

je to pro ně důležité 

 

Zajímavé a inspirativní odkazy pro Vás a Vaše děti: 

https://www.tonda-obal.cz/ 

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/ 

http://www.predskolaci.cz/ 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3 

https://www.tvorivedeti.cz/ 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti 

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/ 

   www.predskolaci.cz    

    www.detsky-web.cz  

    www.hrajeme-si.cz 

    krokotak.com   

    www.tvorivedeti.cz   

http://www.predskolaci.cz/
http://www.detsky-web.cz/
http://www.hrajeme-si.cz/
http://www.tvorivedeti.cz/
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    www.sikovny-cvrcek.cz 

    www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne 

 

Tento měsíc bychom si s dětmi v MŠ povídali a probírali tato témata: 

 domácí zvířata a jejich mláďátka (pojmenovávání zvířat a jejich mláďat, čím se 

živí, zda mají srst či peří, kde bydlí, užitek pro člověka…)  

Tématické hry „Na hospodářství”, omalovánky – domácí a hospodářská zvířata, 

modelování, tiskátka se zvířátky, puzzle, malba zvířecí figury, skládání z papíru (pes, 

kočka, slepice), práce s knihou s obrázky zvířátek, pohybové a hlasové vyjádření 

zvířat, pohybové hry (Kočka a myš, Ovečky a vlk), napodobujeme zvířátka, 

vyhledávání v encyklopedii, nácvik písně „Když jsem já sloužil“ (matematické pojmy 

z písně – malý až největší) a „Krávy“ (zvukomalebné slabiky bů, mé, sss), vyprávění a 

dramatizace pohádky O třech malých prasátkách, čtení a vyprávění pohádky O 

slepičce a kohoutkovi, smyslové hry se zvířátky, stavba statku z pomůcek a hraček  

dle fantazie dětí. 

 jarní kytičky (pojmenovávání známých jarních kytiček, určování hlásky na začátku 

slova – fonematický sluch, rytmizace) 

 kalendář přírody – můžete ve svém kalendáři zaznačit (pojmenovat den v týdnu, 

kolikátého je, zaznačit počasí – sluníčko, mrak, dešťové kapky…, roční období – jaro, 

léto, podzim, zima, měsíce) 

 dopravní výchova – určovat některé dopravní značky, vědět, jak bezpečně přecházet 

cestu, využívat obrazový materiál – určovat špatné a správné chování, třídit dopravní 

prostředky podle místa pohybu, umět je pojmenovat, naučit básničku o vláčku, 

písničku Auto, kreslit dopravní prostředky 

 

Činnosti: 

Motoriku rozvíjejte formou hry 

Rodiče by měli věnovat pozornost a vytvářet příležitosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky. 

Hrubá motorika souvisí s obratností a pohybem a je nezbytné ji systematicky rozvíjet, a to 

nejlépe v přirozených herních situacích skákáním, tanečními prvky, rytmizací za verbálního 

doprovodu, třeba jen s říkankou. Hrubá motorika je také velmi důležitá pro pozdější psaní, 

kdy je zapotřebí umět uvolnit ruku v ramenním a loketním kloubu, stejně jako zpřesnit 

koordinaci pohybu. „Vhodné je v tomto věku zapojit děti do plavání ( třeba máte někdo 

bazén..:-D  nebo ve vaně), vymýšlet hry, ve kterých využijí házení, chytání nebo budou 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
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manipulovat s předměty. Děti dnes nemají dostatek pohybu a kvůli tomu je hrubá motorika 

podporována méně, než je potřeba. Sezením u počítače či televize se nerozvine. Na to byste 

měli rodiče myslet a nechat dětem prostor pro přirozený pohyb kombinovaný s cílenými 

hrami. 

Stejně tak je důležitá jemná motorika, která je základem pro psaní. Stříhání, lepení, 

přebírání, šroubování, navlékání, to jsou činnosti, které patří mezi ideální průpravu. Vymyslet 

můžete samozřejmě i jiné, které dítě přimějí vnímat přesnost, soustředit se na uchopení 

drobných předmětů. Nezapomeňte i na grafomotoriku, uvolnit loket a zápěstí. Ideální k 

procvičování jsou tzv. listy jednotahovky. Zkoušejte pracovat s dítětem na velkých plochách 

papíru, klidně v kleče na zemi mu dopřejte velký prostor, aby se s tužkou v ruce vyřádilo a 

zlepšovalo v grafomotorice neboli obratnosti nezbytné pro budoucí psaní. Ze všeho se mu 

snažte udělat hru, aby ho to bavilo. Více na: https://www.maminka.cz/clanek/zapis-do-

skoly-co-musi-dite-umet-a-jak-poznat-zda-skolu-zvladne 

Například: 

 skládání ze čtverce papíru – lodičku, tulipán (nechejte děti dokreslit) 

 stříhání po čáře 

 využití pracovních listů: 

o sikovny-cvrcek.cz 

o detskestranky.cz 

o predskolaci.cz 

o https://www.pinterest.pt/pin/382313455862532646  (domácí zvířata) 

                   

Při plnění úkolů v pracovních listech dbejte prosím na správný špetkový úchop tužky a 

správné sezení dítěte u stolu (opěradlo židle přisunuté k zádům, nohy dolů ze židle) 

 procvičování souvislého vyjadřování dětí – jednoduchou pohádku (O Budulínkoví, 

Červená Karkulka, O poslušných kůzlátkách), necháte vyprávět své děti 

 hledáme protiklady: 

o malý – velký 

o tlustý – tenký 

o studený – teplý 

o ostrý – tupý 

o krátký – dlouhý 

 

Další příklady různých  činností – viz. přílohy 

https://www.maminka.cz/clanek/zapis-do-skoly-co-musi-dite-umet-a-jak-poznat-zda-skolu-zvladne
https://www.maminka.cz/clanek/zapis-do-skoly-co-musi-dite-umet-a-jak-poznat-zda-skolu-zvladne
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
https://www.detskestranky.cz/
http://www.predskolaci.cz/
https://www.pinterest.pt/pin/382313455862532646

