
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, 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 listopad, ze které vycházím já, při tvorbě týdenních              
plánů pro práci s dětmi, ta se celý měsíc nemění.  
 

pojmenování jednotlivých členů rodiny s využitím improvizovaného vyprávění, využívání         
námětových her k napodobení situací z rodinného prostředí, výtvarné vyjádření rodinného           
prostředí, umět rozeznat rozdíl mezi životem ve městě a vesnicí, uvědomování si daných             
pojmů při pohybování tělem, rozvíjení jemné motoriky při výtvarných činnostech ( prstové            
barvy, vytrhávání, nalepování, stříhání, muchlání, práce s modelínou, drceným pískem),          
postupné prozkoumávání pohybových možností lidského těla, uvědomování si tvarů lidského          
těla a jeho částí, postavy, obličeje, společné povídání a naslouchání druhému. 

 
Téma týdne - Vím, kde bydlím 
 
 

● naučte se s dítětem báseň s pohybem 
 

Podzim 

Jak se pozná podzim? (hnědý a žlutý šátek zakrouží kolem těla) 

Když je země obuta (pohyby šátky kolem těla) 

do hněda a do žluta. (zvedneme hnědý a pak žlutý) 

Listí zvolna opadává, (zvolna jdeme se šátky dolů - zastavit) 



vlaštovka nám křídly mává. (otočka na místě) 

Vítr se opírá o vrátka, (opíráme se rukama vpředu “o vrátka” 

k spánku se ukládá zahrádka. (šátky na zem - spánek) 

 

● naučte dítě jméno, příjmení, adresu  kde bydlí 

 

● kresba domu, ve kterém bydlím  

 

● stavba domu z oblíbené stavebnice 

 

● zkuste s dítětem postavit domeček nebo bunkr doma v pokoji s pomocí dek, přehozů 

 

 

● upečte si s dětmi něco dobrého, pro inspiraci přikládám recept na Dýňové muffiny 

Dýňové muffiny recept - TopRecepty.cz 

 
● zopakujte si geometrické tvary 
- kruhu, čtverec, obdélník, trojúhelník 
- ukažte si je, kde jsou doma 

https://www.toprecepty.cz/recept/15877-dynove-muffiny/


 


