
Distanční výuka 4.týden- 22.3.-26.3. 

 

Práce s předškoláky- zápis do ZŠ 

Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Jak se jmenují tvoji rodiče a kde pracují, jaké je jejich zaměstnání? ---no přesně  

takhle by se ptala dětí paní učitelka na běžném zápisu do  školy. Sleduje zde chování dítěte, zda zvládně být 

odloučen nachvilku od rodičů, sleduje slovní zásobu, vady řeči, zda pohotově dítě umí reagovat na danou 

otázku či úkol. Jaké jsou reakce dítěte, projevy a postoje.  

I když letos běžný zápis bohužel nepoběhne, my nezahálíme a úkoly a činnosti během těchto následjících dvou 

týdnů zaměříme na tuto problematiku. 

 
1. Samostatná práce 

 
1. 1 Kočička- pokračování z minulého týdne. 
básnička:  
Potřeby:  jeden barevný papír, tácek, lepidlo, fixa nebo pastelka, nůžky 
postup: najděte si PL s obrysem hlavy kočky.  
Připravte si tácek nebo mističku. Vyberte si jeden barevný papír - jakou barvou chcete mít 
kočičku vyplněnou. Do krabičky NATRHÁME papír na co nejmenší kousky.  
Pak obrys kočičky natřeme lepidlem a kousky nalepíme do obrysu.  
Nalepujte pečlivě papírek vedle papírku, aby kočička neměla na hlavičce bílá místa 
 
1. 2 Kočička grafomotorika- uvolnění ruky.  
 
Prstové cvičení 
Všechny moje prsty. schovaly se v hrsti. 
spočítám je hned- 1-2-3-4-5. 
 
- do toho ukazovat  
 
- na palec zaťuká ukazováček -poté prostředníček, prsteníček a nakonec malíček 
 
-Lezlo kotě dírou v plotě lezlo kotě do sadu 
  koulelo si kapku rosy mělo dobrou náladu 
(Děti si určitě budou pamatovat:-) jedna ruka prsty natažené od sebe, druhá ruka vzpřímený 
ukazováček a proplétá se plotem - mezi plaňkami)  
!!!!!!připomínám rozcvičení, uvolnění paže, vytřepání zápěstí!!!! 
k tomu si můžeme říkat básničku. 
použití – celký formát papíru, trojhránek, 
Naše kočka starkatá měla čtyři koťata. 
Jedno žluté, druhé bílé,  
třetí po mamince sivé  
a to čtvrté strakaté, po mamince okaté. 
Poté kočičku doladit podle svého (oči, uší,….) 



 
 
1. 3 Pracovní list SLABIKY (z minulého týdne máte v sadě) + 1. 4 Zápis slov do tajné řeči 
Už umíme spočítat, kolikrát tleskneme na různá slova. Dnes se to počítání naučíme zapisovat 
dlouhá a krátká slova jsme se učili rozlišovat koncem února ve školce. 
K tomu jsme si stáhla do mobilu fajn aplikaci BZUČÁK- zkuste pro zajímavost. Je to malé 
kolečko, které pípá podle toho jak jej držíme dlouho. 
zápis děti provádí pomocí znaků tečka- krátké  a vodorovná čárka- dlouhé 

slova: KO-ČIČ-KA---------zápis bude     . . . 

          STŮL-----------------zápis bude     - 

          KNÍŽ-KA------------zápis bude  -  . 
PL- potřeby pro zahradníka (kolečko, vidle, motyka, rýč) 
Stejným způsobem- vytleskat slova, zapsat do tajné řeči, vybarvit. 
 

2. Hry doma- DOMINO 
 
v příloze je domino ke stažení. Neděste se prosím, že posílám domino s čísly.  
jde jen o to, aby vás šikula poznal stejný tvar číslic /cvičení zrakové diferenciace a pozornosti/ 
 
Nejprve si domino vystřihněte - po přerušovaných čárách, plné ponecháme.  
 
Hra začíná tím, že všechny karty s čísly otočíme směrem dolů. Vybereme jednu kartu a 
přiložíme ji jako startovní (domino se může hrát jedním nebo dvěma směry) 
poté pokračuje další hráč a hledá, zda stejné číslo. Pokud najde, může přiložit. Pokud 
nenajdeme, kartu si ponecháme a můžeme je kdykoliv použít k doplnění aktuální řady.  
Vyhrává ten. který nemá v ruce žádné karty a k výběru už žádné nejsou. 
Domino se dá hrát různými způsoby - i samostatně- jako jednotlivec. 
Zkuste s dětmi přijít na další řešení, těším se:-) 
 

3. Experiment v kuchyni 
Protože bábovka měla mezi vámi velikánský úspěch, pro tentokrát si vyzkoušíme upéct něco 
podobného.  
a sice PERNÍK 
Nejprve si připravíme plech. Vymažeme máslem a vysypeme kokosem nebo hrubou moukou. 
nezapomeneme si zapnout troubu a vyhřát na 160°C 
a jaké smícháme suroviny? 
 



2 vejce 
250 g moučkového cukru - ušleháme do pěny 
poté pomalu přidáváme 5 lžic oleje 
1 - 2 lžíce kakaa 
asi 1 hrníček mléka (250-300ml ) 
 
takto vyšleháme mokré přísady a teď postupně přidáváme 
350- 400 g hladké mouky- v ní smícháme 1 prášek do pečiva a 1 prášek do perníku 
 
a doplníme 150g švestkových povidel- ty jsou na tom úplně to nejlepší. Pečeme 30 minut na 
150-160°Cpo vychladnutí můžeme potřít marmeládou a polít čokoládou. 

 

Hry venku 

Pozorujeme ptáčky- kteří se vyskytují ve vašem okolí - buď u vašeho domu nebo v místech, 
kam chodíte na vycházku.  
Znáte některé? 
u nás ve školce pravidelně celou zimu navštěvovali krmítko : 

kosové  
                                                                                    sýkorky 

vrabci  
                                                                        občas přiletí straka 
tak zvaní léčitelé stromů- strakapoud 

                                  a datel  



 ten taky občas navštíví naše lípy ve školce 
 
 
teď jsme zahlídli na zahradě na bříze čížka 

 
 
 
 
na lípách ještě můžeme zjara vidět šplhat brhlíka 
 
 
 
              v Kopáčově je prý ledňáček, 
 
 
 

ale já ho tam zatím ještě neviděla 
  
koho jsme ale viděli spolu, byla volavka.  

 
 
                     v lese můžeme zahlédnout pěnkavu 



 

sojku  
                                                                         nebo žlunu 
 
tak očíčka dokřán. mrkejte, poznávejte, ptejte se maminky. 
 
 
Zpěv ptáčků můžete najít zde:  
https://www.youtube.com/watch?v=HJb4-EBfkY4 
 
2. díl  zpev ptáčků: https://www.youtube.com/watch?v=fL5R6PRrQ1U 
 
Těším se na vaše postřehy a diskusi o ptáčkách. Až přijdeme do školky, čeká vás o nich velké 
povídání. 
Mooooooc mi chybíte 
 
ahoj Danka Chv. 
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