
ČTVRTÝ DÍL: 

INSPIRACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

 

Milí rodiče, nastala doba, kdy se všechno pozvolna začíná vracet k normálu. Přesto přidáváme 

do aktualit další dávku inspirace, námětů a nápadů.  

Květnová atmosféra přirozeně vybízí k oslavě mateřství, a tak je na místě si připomenout, že se 

druhou květnovou neděli slavil Svátek matek. V tento den se vzdává pocta všem maminkám, 

dávají se jim květiny nebo drobné dárečky, většinou vlastnoručně vyrobené. Věříme, že na 

žádnou maminku nikdo nezapomněl a že Vám děti připravily překvapení nebo vyrobily nějaký 

krásný dáreček. Zanedlouho budou slavit svůj svátek i děti, a proto přikládáme pracovní listy 

(v příloze) a trochu inspirace na toto téma. Povídejte si společně o dětech z celého světa, 

prohlídněte si různé encyklopedie, globus, mapy, atd. 

 

Básně: 

 

Indiánské holky 

My jsme holky indiánské, 

a chceme být pořád krásné. 

Hezké šperky nosíme, 

indiánům se líbíme. 

 

Indiánské říkadlo 

Já mám šípy, já mám luk jako každý správný kluk. 

O prázdninách lovím v lese, 

schovejte se, schovejte se za křovím, 

než vás všechny ulovím. 

 

Eskymácké pusinky 

Eskymáci to jsou máci, 

když nemají žádnou práci, 

nazují si holínky, 

dávají si pusinky. 



Děti 

Děti, děti, zpívejme si, písniček tu máme dost, 

ať je nám tu spolu hezky, zpívejme si pro radost. 

 

Přikládáme i pár písní. Můžete si zazpívat společně s dětmi, tatínkem, babičkou, dědečkem.  

Vyrobte si svoje hudební nástroje, např.: 

-chřestidla z 0,5 l pet lahví - do hrdla pet lahve zasuneme tubu od rozpustných vitamínových 

tablet, láhev polepíme asi dvěma vrstvami natrhaných kousků novin a tapetovým lepidlem, 

poté pomalujeme barvami nebo tuby polepíme samolepicí tapetou, lahve naplníme rýží, 

hrachem, korálky atd. a uzavřeme korkovou zátkou 

-chřestidla z krabiček od zápalek, které naplníme a polepíme barevným papírem 

-bubínky z krabiček od sýrů - výtvarně zpracovanou krabičku od sýrů připevníme na 

bambusovou tyč, uprostřed krabičky je provázek, na kterém je navlečen korálek, který ťuká o 

stěny krabičky 

 

Oslavte tento blížící se konec koronavirové krize tancem, zpěvem a hrou na vaše vyrobené 

hudební nástroje!!!!!!! 

 

Písně: 

Děti černé, žluté, bílé  

Začínáme spolu 

Je nám spolu fajn  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Tvořivé činnosti: 

Zahrajte si společně s dětmi na domácnost, děti mohou pomáhat při úklidu, při vaření (krájení 

zeleniny, atd.), při pečení, při zalévání domácích kytiček, vysávání atd.  Můžete si také zahrát 

na indiány, na eskymáky, na dobu ledovou, bude je to velmi bavit. 

Vyrobte si s  dětmi něco pro radost: 

-namalujte si a ozdobte kamínky 

-zkuste odlívat různé věci ze sádry 

-vyrobte si luk a šíp 

-vytvořte nějaký krásný talisman, šperk 

-ozdobte tričko barvičkami na textil 

-pomozte dětem s výrobou různých masek atd. 

 

Motorika mluvidel: 

Kočička: pohyb jazyka nahoru a dolů (zkusit si olíznout špičku nosu, bradu, horní a dolní ret). 

Posílání pusinek: našpulit rty, dáváme pusinku 

Sluníčko: široký úsměv 

Vítr: našpulit rty a foukáme 

Balónek: nafouknout obě tváře a prsty „propíchnout“, balónek praskl, atd. 

 

Jazykové hry: 

„Šla babička do městečka“  

Rodič řekne:       „Šla babička do městečka. Co tam všechno koupila? 

Dítě řekne :         „Šla babička do městečka, koupila tam zástěru. 

Rodič zopakuje: „Šla babička do městečka a koupila tam zástěru a šátek.“ 

Dítě řekne :        „Šla babička do městečka a koupila tam zástěru, šátek a rohlíky….“ 

„Jaká může být?“ 

Děti odpovídají na otázky rodiče, vzpomínají na vlastnosti, které jsou charakteristické pro 

určitou věc, osobu atd. 

„Jaká je květinka?“           (voňavá, červená, zvadlá...) 

„Jaký je tvůj pokojíček?“ (uklizený, krásný, světlý...) 

„Jaká je maminka?“         (veselá, milá, přísná…) 

„Jaký je tatínek?“             (pracovitý, hodný, vtipný …) 



Bavte se s dětmi o všem, co je zajímá. Pokládejte jim různé typy otázek, nad kterými musí 

přemýšlet, např.: 

„Myslíš, že mají svátek všechny děti na světě?“ 

„Znáš nějaké jiné národnosti?“ 

„Kdo si myslíš, že byl pračlověk, kde asi bydlel?“ 

„Kde si myslíš, že žije eskymák, jak se asi obléká?“ 

„Co by se stalo, kdyby...?“ 

Prohlížejte si s dětmi knížky, ať vám povídají co je na obrázku, zkuste s nimi i obrázkové čtení 

(viz příloha) 

 

Můžete procvičovat určování hlásky na začátku slova:  

např. „Myslím si na zvířátko, co má na začátku slova písmeno…..O 

„Myslím si na zvířátko, co má na začátku slova písmeno…..K  

 

Zkuste s dětmi rýmování: 

„Kapsička“ 

Vklouzl klíček do vrátek, kluk oblékl kabátek. 

V kabátku je kapsička, v té kapsičce kulička. 

Místo slova kulička děti dosazují jiné, které tam svým rýmem zapadne…ředkvička, třešnička, 

kytička atd. 

 

Fonematika: 

„Hláska X nás probudí“ 

Rodič určí hlásku, na kterou budou děti reagovat „probuzením“. Dítě zavře oči (spí) a rodič 

jmenuje různá slova. Uslyší-li dítě slovo, které začíná na určenou hlásku, reaguje různým 

způsobem, např. zatleská, vzpaží ruce, otevře oči atd. 

 

„Kde je budík?“ 

Dítě hledá schovaný budík podle tikotu. 

 

 

 



Zacvičte si s dětmi: 

Rovnováha, stoj na jedné noze – druhé noze – krátce, s výdrží. Udělej holubičku.  Ukaž, jak 

umíš skákat na jedné, na druhé noze, na obou nohou. 

Chůze mezi překážkami, můžete zkusit i se zavázanýma očima. 

Běh s malými předměty (lžící, míčkem…), běh určitým směrem, mezi překážkami. 

Lezení po čtyřech jako brouček, podlézání, přelézání různých překážek, plazení po břiše, jako 

had. 

Házejte si s míčem, procvičujte chytání, koulení, hod na cíl. Zahrajte si nějakou míčovou hru s 

celou rodinou. 

Skákejte přes švihadlo, gumu, nakreslete venku panáka, atd. 

 

Zahrajte si s dětmi třeba hru „Na náčelníka“ 

Vy, jako rodič představujete náčelníka. Vymyslíte si, že se budete jmenovat třeba Orlí Pero. 

Řeknete dítěti, aby si rozmyslelo, jak se bude jmenovat. Náčelník chodí křížem krážem a indián 

chodí za ním. Kdykoliv se náčelník otočí, musí dítě zaujmout předem vymyšlený postoj nebo 

polohu (může se jednat o sed, leh, dřep). Zapojte do hry celou rodinu. 

 

Postavte si doma nebo venku na zahradě teepee, iglů, pravěkou jeskyni, využijte všech možných 

materiálů, fantazii se meze nekladou. 

 

Jemná motorika: 

Koordinace jemných pohybů (spolupráce končetin – krájení, lepení apod.) 

Grafomotorika: (čáry, kruhy, spirály, dolní a horní oblouk, smyčky) 

Uvolnění zápěstí, prstů a správný úchop kreslícího materiálu 

-tvarování těsta 

-zapínání knoflíků, zipů, patentů a háčků 

-zavazování tkaniček 

-vytrhávání papíru, lepení 

-hry se stavebnicemi, s kostkami 

- třídění různých předmětů podle velikosti, tvarů atd. 

-rozeznávání různých předmětů pouze pomocí hmatu 

-přelévání z jedné nádoby do druhé, nad umyvadlem, ve vaně… 

 



 

 

 

 

 

 


