
 

Nabídka činností na týden od 4.5. do 7.5. 2020 
 
Milí rodiče,  
situace se prozatím nemění, i když se pomalu začíná jednat o znovuotevření mš. Bohužel              
zatím nikdo neví, za jakých podmínek ani kdy by se měly mš znovu otevřít. Aktuální               
informace najdete na webu naší mš. 
Zde jsou nabídky na společné aktivity s dětmi na následující týden. Přeji pevné nervy a               
hlavně zdraví!  
Ještě mě napadlo, že kdyby kdokoliv z vás měl nápad, jak příjemně zabavit dítě doma,               
můžete mi ho napsat a já ho nasdílím na webové stránky. Víc hlav, víc ví, inspirujme se                 
navzájem! 
Ať se práce daří, mysleme pozitivně a berme karanténu tak, že nás může stmelit s               
nejbližšími. Pokud byste měli nějaký problém, zavolejte nebo napište. 
S pozdravem, 
Míra 
731790302 
novakmirek2@gmail.com 
 
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, hodně zpívejte, zpěv odnáší stres a uvolňuje napětí 
- nechte děti svobodně tvořit - kreslit, malovat, lepit, stříhat, modelovat atd. 
- nechte děti si samostatně hrát, učte děti samostatně si hrát, protože spontánní hra             

velmi přispívá k optimálnímu rozvoji osobnosti dítěte, pro dítě je to příjemná a             
dobrovolná aktivita, díky níž poznává svět a prožívá různé pocity 

 
Toto je vzdělávací nabídka pro měsíc květen, ze které vycházím já, při tvorbě týdenních              
plánů pro práci s dětmi, ta se celý měsíc nemění.  
 

znát základní a vedlejší barvy (co znamená červená), uvést děti do problematiky dopravy, 
prohlubování znalostí o dopravních prostředcích, pozorování dopravních situací na silnici a 
ulici, vyjádření modelových situací (dopravní hřiště), seznámení dětí se zásadami 
bezpečnosti a základních pravidel silničního provozu (značky, semafor, přechod, reflexní 
vesty, terčík), učení dětí k pohotové reakci na smluvený signál, orientace v prostoru a mezi 
překážkami, postupné prozkoumávání pohybových možností lidského těla, chůze, běh, skok, 
seznamování dětí s netradičním výtvarným materiálem (výroba dopravního prostředku), 
seznámit děti s rozdíly dopravních prostředků ve velkoměstě, městě a na vesnici. 
 
 
 

 



 

Konkrétní nabídka činností: 
 
➔ naučte se s dítětem básničku, je dobré ji zároveň spojit s pohybem, dítě si ji tak lépe                 

zapamatuje. Pohyb si můžete samozřejmě vymyslet vlastní, děti si ho ve třídě            
dokážou vymyslet samy. 

 

     Co máš dělat na červenou,  

když se kolem auta ženou? 

Na chodníku klidně stát,  

na silnici  nevbíhat. 

Co znamená tahle změna, 

když je žlutá rozsvícená? 

Připrav se a pozor dej, 

čekej, nikam nespěchej. 

A když svítí zelená, 

co to, děti, znamená? 

Malí jako velicí, 

všichni přejdou silnici. 

 
➔ při pohybu ve městě zkuste hledat a pojmenovat  co nejvíce dopravních prostředků 

 
➔ hádejte zvuky dopravních prostředků, zároveň je vyhledejte na obrázcích 

https://www.youtube.com/watch?v=rDpXyLs6T7Q - já našel tyto zvuky, třeba naleznete lepší 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDpXyLs6T7Q


 

➔ orientace v prostoru - klademe otázky: „Co je před autem, co je hned za…“ 

úkol můžeme ztížit, že vytvoříme 3 řady prostředků a ptáme se, co je nad motorkou, co je pod 
vlakem… 

 
 

 



 

➔ dítě si vybere libovolný dopravní prostředek, správně ho pojmenuje, roztleská 
na slabiky, správně určí počet slabik 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

➔ vystříhni a správně nalep, kam patří tyto dopravní prostředky 
 
 

 
 
➔ úkol pro tatínky - naučte své dítě skládat loď z papíru, společně loďky pusťte po vodě 

 



 

➔ před spaním si přečtěte alespoň krátkou pohádku, popovídejte si s dítětem o dni,             
který jste prožili, řekněte si, co bylo hezkého a příjemného 
 

 


