
Milí rodiče, 
zde je jarní vzdělávací nabídka. 
Míra 
 
Pár rad, které se mi osvědčily při práci s dětmi: 

- každý den si s dítětem řekněte jaký je den, měsíc, roční období, počasí...počítejte             
cokoliv, co máte doma  

- vycházejte z přirozeného zájmu dětí 
- využijte běžné činnosti doma k učení 
- choďte s dětmi hodně ven  
- mluvte a povídejte si, popisujte dítěti činnosti, situace kolem vás 
- buďte trpěliví, zpívejte 
- nechte děti svobodně tvořit - kreslit, malovat, lepit, stříhat, modelovat atd. 

       -     nechte děti si samostatně hrát, učte je samostatné hře  
 
Toto je vzdělávací nabídka pro měsíc březen, ze které vycházím já, při tvorbě týdenních              
plánů pro práci s dětmi, ta se celý měsíc nemění.  
 
Pozorování jevů a změn v jarním období, opakování poznatků o jaru, procvičování            
koordinace ruky a oka při práci s nůžkami, barevnými papíry, rozvíjení souvislého            
vyjadřování metodou vyprávění (popis, reprodukce), osvojování si elementárních poznatků o          
jarní přírodě, určování počtu a upevňování pojmů (více, méně, stejně), soustavné rozvíjení            
logického myšlení, společné povídání a rozlišení jednotlivých zvířat žijících na louce,           
vyhledávání jednotlivých zvířat v odborné literatuře (dětské encyklopedie), prověřovat zda          
děti dovedou poznat a pojmenovat různá zvířata, znát základní podmínky, které potřebují            
rostliny, ale i člověk ke svému růstu a životu, upozorňování na význam živin pro rostliny. 
 
Téma týdne - Já a kniha 
 

● báseň s pohybem 
 
Co už umím 
Umím sedět, umím stát (cvičíme podle říkanky) 
umím trochu povídat. (tleskáme) 
Umím ležet, umím spát, (hlavu ukloníme k rameni a ruce spojené dlaněmi k sobě dáme  

pod tvář) 
na místě si zaskákat. (skáčeme) 
Umím úklon, umím dřep, (cvičíme podle říkanky) 
do výšky vyskočit hned. (cvičíme podle říkanky) 
Umím toho zkrátka dost, (pochodujeme na místě) 
máma ze mě má radost. (tleskáme) 
 

● s dítětem si vyberte doma knihu, kterou budete číst před spaním, společně si ji              
prohlédněte, ukažte dětem, jak se s knihou správně zachází, pojmenujte postavy,           
které jsou v knize 

● vyrobte s dítětem záložku do knihy, kterou budete používat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yGZ_-phUEsA 

https://www.youtube.com/watch?v=yGZ_-phUEsA


●  O princezně z knížky 
Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a 
v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a 
dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje. 
 Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal 
princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a 
princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče. 
Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po té stužce, co 
je v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se 
ukryla. Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou 
princeznu litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly, určitě by ji strčily zase na 
cimbuří, a kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za ohyzdného čaroděje. 
  
Práce s textem: 
−        „Může princezna vyskočit z knihy?“ 
−        „Viděl už jsi nějakou princeznu?“ 
−        „Existují na světě ještě princezny?“ 
−        „Proč se princezně zdály děti jako obři?“ 
−        „Proč chtěla princezna utéct z pohádky?“ 
 

● stavitelé věží - jak vypadá zámek? Má mnoho věží a věžiček. Postavte z různých 
stavebnic zámek. 

 
● pracovní list  

 



 
 
 
 

● kresba oblíbené pohádkové postavy 
 


