
Distanční váuka 6. Týden (6. -9. 4. 2021) 

 

Tak už snad poslední úkoly a v pondělí hurá do školky!!!! 

čeká vás tentokrát trošku sranda a úkoly zvládnete levou zadní       

 

1. Samostatná práce:  

1.1 Chtěla bych, aby se děti zamyslely nad tím, na co ve školce těší a nakreslily nám to. 

Je jedno jakou formou- patelky, vodovky, voskovky, nechám to na vás, ideálně na čtvrtku A4, ev A3. 

S provedením úkolu nepospíchejte, stačí splnit ke konci týdne, rodiče prosím děti vhodně k práci 

namotivujte, popovídejte se o školce. V pondělí 12.4. bych vás moc prosila, abyste obrázky (a také další 

vyplněné úkoly) do školky přinesli.  

1.2 Oblíbené jazykolamy…. Zkuste i vy, rodiče       

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty na pštrosí procházku. 

Nenaolejuje-li tě Jůlie, naolejuji tě já 

Od poklopu ku poklopu kyklop kouli koulí 

1.3.-viz příloha poslední strana tohoto souboru 

najdeš nějaké nesmysly? Je to pro tebe legrační? Jak to má být správně? 

2. Hry:  

Poslední společenskou základní hru, kterou bych chtěla s vámi a rodiči probrat je hra PRŠÍ.  

zkuste si zahrát s obyčejným jednohlavými kartami. 

Dale se pak dá hrát zelená louka nebo červená bere.  

Děti mohou s kartami manipulovat- třídit podle barvy (žaludy, zelené, kule a červené) počítat do 

8.   

 

3. Experimenty v kuchyni 

 

vyzkoušeli jsme si hrátky s moukou, upéct bábovku a perník a naposledy si zkusíme nějaké 

pokusy v kuchyni (možná si děti vzpomenou, dělali jsme I ve školce- čertovká kuchyně      ) 

- budeme potřebovat vodu, ev barvivo (červenou řepu ale není nutné), nádoby – skleničky, misky, 

utěrku, olej, sůl 

postup:  nalijeme vodu do sklenice. Zkoušíme přelévat – kolik se jí vejde do male nebo větší 

sklenice.  

Pak si připravíme olej (malou lžičku kapneme do skleničky)- co se stane? Rozpustí se olej ve 

vodě? Proč? Je těžší než voda nebo lehčí než voda? 

 

Do další sklenice nalijeme vodu a připravíme si sůl. Dáme do ní lžíci soli. Co se stane? Rozpustí 

se? je lehčí nebo těžší než voda? Zkuste na to přijít. 

 

 



4. Hry venku 

Kdo ještě nenasbíral, připomínám – pěkné kamínky a ulity od hlemýžďů – nezapomeňte přinst do 

školky. 

úkoly: co se změnilo v přírodě? Ikdyž máme pořád takové zimní počasí, už jsem viděla, že pučí 

stromy a začínají se objevovat male zelené lístky. Proč? Najdete kousek jara u vašeho domečku, 

na zahradě nebo v lese? Až jaro najdete, pošlete mi foto       

 

 

Děkuji vám za spolupráci, krásné pozdravy a emaily s fotografiemi, rodičům za trpělivost a píli. Máte 

všichni odemne VELIKOU pochvalu a obdiv, jak jste to všechno krásně těch 6 týdnů zvládli. 

 

Moc se na vás ve školce těšíme       

Ahoj Danka Chvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – hledej nesmysly 

 



 

 


