
Vážení rodiče, či snad prarodiče nebo jiní příbuzní, 
 
opět se k vám navracím s naším projektem “Školka na dálku”. Připomínám, že od nového 
školního roku je distanční výuka pro předškolní děti povinná, takže si děti po příchodu do 
školky přezkouším :-D :-D :-D “To byl vtip”, jak říká s oblibou náš spolužák Ondra.  
Činnosti vychází ze školního vzdělávacího programu naší školky, prosím berte tuto nabídku            
jako inspiraci pro práci s dětmi.  
Těším se na vás, naživo je to lepší! 
M.N. 
 
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 říjen, ze které vycházím já, při tvorbě týdenních plánů               
pro práci s dětmi, ta se celý měsíc nemění.  
 
pozorování přírodních jevů (ročních období, počasí), osvojování si práce a manipulace s 
obrázkovým materiálem, seznámení s různými barvami ve třídě i v přírodě a jejich vhodné 
využití při pracovních a výtvarných činnostech, pozorování barev ve svém okolí, 
uvědomování si rozdílů mezi životem na poli a zahradě, postupné prozkoumávání 
pohybových možností lidského těla (běh, skok, míčové a pohybové hry, dechová cvičení), 
osvojování si dovedností výtvarného ztvárnění pocitů z podzimní přírody 
 

● přečtěte si s dětmi pohádku, popovídejte si kdo je vlaštovka, kam a kdy odlétá, kdy 
se vrací, proč se vrací,  co jí a proč je užitečná 

● pohádka je velmi hezká a dojemná 
 
O poslední vlaštovce 
Eduard Petiška 
Všichni ptáci neodlétají před zimou do teplých krajin. Ale vlaštovky by u nás v zimě umřely 
hlady. Chytají komáry a mouchy a komáři a mouchy v zimě nelétají. 
A tak se na podzim vlaštovky slétají na elektrické dráty za vesnicí a chystají se, že spolu 
odletí. Jednou zase seděly na drátech a užuž chtěly odletět. Vtom se ozvala vlaštovka, která 
seděla až na konci řady: 
„Počkejte, sestřičky, chvíli. Ještě nám chybí vlaštovka z chalupy na stráni.“ 
Nejstarší vlaštovka řekla: „Proč bychom chvíli nepočkaly? Počkáme na poslední vlaštovku 
a odletíme s ní.“ 
Vlaštovky čekaly, poposedaly na drátě, občas jedna vylétla z řady a rozhlížela se a zase se 
vrátila. 



„Už letí poslední vlaštovka?“ ptaly se jí ostatní. 
„Neletí, ještě neletí,“ povídala vlaštovka, která si sedlala vedle nich. 
Poslední vlaštovka nepřiletěla. Už zvonili ve vsi poledne. 
„Kde jen může být?“ vrtěly vlaštovky hlavami a přihlazovaly si zobáčkem peří. „Neměly 
bychom raději odletět bez ní?“ 
„Počkejte chvilku, jenom chviličku,“ prosila vlaštovka na konci řady. 
„Chvíli můžeme počkat,“ řekla nejstarší vlaštovka. 
Čekaly chvíli a ještě chvíli a ještě. Ale poslední vlaštovka stále neletěla. 
Už chodily děti ze školy, už přijížděli domů první dělníci na kolech a motocyklech. 
„Doleť se podívat do chalupy na stráň,“ řekla nejstarší vlaštovka vlaštovce na konci řady, 
„snad se poslední vlaštovce něco přihodilo.“ 
Vlaštovka letěla na stráň. Tam měla poslední vlaštovka hnízdo ve chlévě vedle chalupy. 
Hnízdo bylo přilepené až u samého stropu. Ale poslední vlaštovka v hnízdě nebyla. 
Smutně letěla vlaštovka zpátky a řekla ostatním: 
„Byla jsem, sestřičky, v chalupě na stráni, ale poslední vlaštovku jsem nenašla.“ 
„Teď už čekat nemůžeme,“ volaly všechny, „do večera musíme být u velikého rybníka. To 
bychom tam nedoletěly. Odletíme bez poslední vlaštovky.“ Zvedly křídla, zakroužily nad 
silnicí a nad polem a zamířily k řece. 
Poslední vlaštovka o tom nevěděla. Létala nad zahradami. Slunce pěkně svítilo, a proto 
ještě tu a tam sezobla mušku. Když se dost nalítala, posadila se na jabloňovou větev, dívala 
se 
nahoru na modré nebe a zase dolů na zelenou trávu. V trávě uviděla ježka. Ježek někam 
pospíchal. 
„Kampak, ježku, tak pospícháš?“ zavolala vlaštovka. 
„Pospíchám, vlaštovko,“ povídal ježek, „jak bych nepospíchal, brzy bude zima a já ještě 
nenašel hezký koutek, kde bych se zahrabal do listí a přespal zimu.“ 
„Co to povídáš o zimě?“ divila se vlaštovka, „vždyť svítí slunce a právě jsem chytila 
mouchu.“ 
„Možná,“ řekl ježek, „že dneska hřeje slunce naposled. Pak už bude jen svítit a nezahřeje. 
Napadne sníh a kde já pak najdu teplý koutek na přezimování?“ 
Vlaštovka slyšela o zimě nerada a ježkovi nevěřila. Odletěla ze zahrady, létá nad polem a 
uvidí křečka. Křeček nepospíchá, odpočívá na sluníčku. Vlaštovka se zaraduje: 
 
„To jsem, křečku, ráda, že tě vidím. Málem bych byla uvěřila ježkovi. Pospíchal a 
pospíchal, že prý bude brzy zima. Ty nepospícháš, viď. Slunce bude jistě dlouho svítit a 
hřát.“ 
„Proč bych pospíchal,“ říká křeček. „Už jsem se dost nasháněl. Nanosil jsem si do své díry 
zrní třeba na dvě zimy. Teď odpočívám. Pro mě za mě může sníh napadnout už dnes v 
noci.“ 
 
Vlaštovka se polekala. Letí a ohlíží se na slunce. 
„Vlaštovko, vlaštovko,“ uslyší volání. Na samém vršku vysokého smrku sedí veverka. 
„Kampak letíš?“ ptá se zvědavá veverka. 
„Hněvám se,“ povídá vlaštovka, „všichni mě straší, že bude brzy zima. Co říkáš ty, 
veverko?“ 
„Už jsem si nanosila do hnízda hromádku lískových oříšků,“ kývá veverka hlavou „ale zdá 
se mi, že jich pořád ještě nemám dost. Loni jsem měla hlad. Zima byla dlouhá a zásoby mi 
nestačily.“ 



„Každý hovoří jen o zimě,“ říká vlaštovka, „poletím se podívat ke špačkovi a poradím se 
s ním.“ 
Špaček bydlil v budce na vysoké hrušni. Sedával na hrušni a hvízdal si písničku. Dneska 
špaček na hrušni neseděl. Na větvi seděla černobílá kočka a mhouřila oči. 
„I ty darebná kočko, že jsi špačka snědla!“ rozkřikla se vlaštovka. 
„Ráda bych ho byla snědla, mňau,“ protahovala se kočka, „ale už je pryč. Uletěl s ostatními 
špačky do teplých krajin. Bude brzy zima.“ 
Teď se už vlaštovka nepotřebovala nikoho přeptávat. Letěla rychle za vesnici, ale vlaštovky 
tam nebyly. 
Tak to jsem opravdu poslední,“ řekla si vlaštovka, „musím letět za nimi, snad je ještě 
dohoním.“ 
Ostatní vlaštovky byly už u velkého rybníka a povídaly si o poslední vlaštovce. 
„Přijde zima a poslední vlaštovka umře hlady,“ povídá jedna. 
„Zmrzne,“ povídá druhá. 
„Ubohá vlaštovka,“ povídá třetí. 
„Tady jsem,“ zavolá nad nimi poslední vlaštovka. 
„Tady je, tady je,“ křičí všechny vlaštovky, vítají poslední vlaštovku a létají kolem ní. 
Starý žabák, který seděl na plochém kameni, se šustotu vlaštovčích křídel tak polekal, že 
spadl po hlavě do rybníka. Myslil si, chudák, že se k rybníku vrátili čápi. 
 

● naučte se spolu básničku, doplňte ji pohybem, děti si tak snadněji zapamatují text. 
Vysvětlete si s dětmi pojmy - strniště, duje. 

 
J.V. Sládek 
Vlaštovička 
Vlaštovičko leť, (děláme rukama, že létáme) 
už je na tě čas, (na dlaň kreslíme prstem kulaté hodiny) 
listí žloutne, poletuje, (ruce nad hlavu, při pohybu dolů prsty kmitají) 
po strništích vítr duje, (ruce nad hlavu, hýbeme se ze strany na stranu) 
brzy bude mráz. (rukama děláme, že je nám zima) 

 
 
 
 

● naučte děti skládat vlaštovku z papíru, děti si jí mohou ozdobit, házet, foukat do ní 
 
 

● využijte poskládané vlaštovky, dejte před dítě židli. Říkejte dítěti, kam má vlaštovku            
umístit - pod židli, na židli, vedle, před, za, vlevo, vpravo 

 
● hra na Lovení much - udělejte s dětmi malé kuličky z papíru, vysypejte je na koberec,                

stůl. Dítě kolíčkem na prádlo sesbírá “mušky” do mističky.  
  
 
 
 
 
 



● vyrobte si s dětmi vlaštovku 

 
 
 

● před spaním dětem přečtěte pohádku a popovídejte si o tom, co jste zažili 
 
 
Ať se práce daří, budu se těšit ve školce.  
M.N. 


