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Vážení rodiče,

vzhledem  k dočasné  nepřítomnosti  Vašeho  dítěte  v mateřské  škole
Vám předkládáme nabídku činností pro děti  předškolního věku, pro něž je
předškolní vzdělávání povinné.

Náměty vycházejí  z  našeho Školního vzdělávacího programu.  První
část  se  týká  především  podzimního  období.  Pro  Vaši  lepší  orientaci  je
uvádíme rozdělené do několika vzdělávacích oblastí.

Nabízíme  Vám další  možné  úkoly  a  nápady  až  do  příchodu  svaté
Barborky a čertovské návštěvy.

Poznávání 1. – Změny v ročním v období, ochrana zdraví 
Podzim  se  pomalu  mění  v  zimu.  Stromy  už  nemají  téměř  žádné  listí,
převládají chladné, vlhké, větrné dny, někde začíná mrznout. 
 

• Vědět jaké potraviny jsou pro nás zdravé, jaké nezdravé. Umět 
vyjmenovat některé zdravé potraviny. Jaké následky může mít 
nezdravé stravování? Můžete si s dětmi povídat o tom, jestli jim je 
příjemné, když jsou nemocné, musí ležet v posteli a na nic nemají 
sílu. Povídejte si o ceně zdraví, aby se ho učily vážit. Veďte děti k 
samostatnému slovnímu projevu, snažte se, aby mluvily v celých 
větách bez disgramatismů. 

• Vědět jak se správně oblékat. Umět si vybrat oblečení do studeného 
i teplého počasí. (je stejně špatné se obléknout moc jako málo – 
přehřátí/prochladnutí) – Můžete si s dětmi prohlížet obrázky počasí a
ptát se jich, co by si do daného počasí oblékly. Znát rozdíl mezi 
studeným a teplým, umět rozpoznat podle hmatu studenou a teplou 
vodu v kelímku.

• Pokusy s vodou – necháme vodu zmrznout – jaký je led na dotek? 
Necháme led rozpustit – voda je studená8 Necháme ji ohřát na 
topení. Můžeme malé množství vody nechat vypařit – koloběh vody 
– počasí.

Poznávání – 2. Povídání o svaté Barboře  – Přibližte dětem vhodnou 
formou legendu o svaté Barborce. Můžete volně pokračovat ve 
vyprávění o dřívějších dobách, kdy si děti za okno v předvečer jejího 
svátku dávaly punčošku, aby jim něco dobrého nadělila. Byly to 
zpravidla dobroty jiné, chudší, než jsou děti zvyklé dnes – maminka z 
nich například uvařila polévku. Povídejte si o vašich babičkách, 
dědečcích. Děti by měly znát rodinnou posloupnost, kdo jsou rodiče 
maminky i tatínka, jak se jmenují, vysvětlete význam slova prababička,
apod.  

Poznávání – 3. Přichází k nám sv. Mikuláš – Přečtěte dětem krátké 
povídání o sv. Mikuláši, pak se jich zeptejte: kdo to byl, co dělal. (poslech a 
porozumění čtenému textu, převyprávění)  

• Prohlédněte si, jak bývá Mikuláš zpravidla oděný, pojmenujte 
jednotlivé části oděvu



• Nácvik básničky „Jak to chodí v pekle“ – S dětmi básničku recitujte - 
snažte se, aby děti pracovaly s hlasem a výrazem ve tváří.

• Logopedická prevence – Hrajeme si s jazykem – oblízneme si zoubky
zezadu, zepředu, olízneme si ret dokola a pak i na druhou stranu. 
Schováme si jazyk za horní zoubky a stočíme do ruličky. 
Napodobujeme zvuky čertů.

• Předmatematické představy – V pekle čerti neumí počítat, 
pomůžeme jim? Vyrobíme si uhlíky ze starých papírů/novin/letáků – 
natrháme si kusy a zmuchláme do kuličky (rozvoj jemné motoriky). 
Napočítáme si 6 uhlíků a dále s nimi pracujeme – Když z nich 2 
vezmu, kolik jich teď mám? Na jedné straně máme 4, na druhé 2, kde 
je více/méně? Který uhlík je největší, který je nejmenší? Dále počítáme
dle fantazie.

• Nechejte děti vypracovat si pracovní listy s mikulášským tématem

Jazyková příprava – veďte děti k analýze první hlásky, pokud ji už bezpečně
vysloví, zkoušejte hlásku na konci slova (začněte méně obtížnými slovy, kdy
je hláska  zřetelná - pes, talíř8)
Procvičujte sluchovou paměť –  děti by měly bez obtíží zopakovat 3 – 5
slov (například formou hry: Maminka koupila cukr, sůl a máslo.)
Zobecňování – veďte děti ke hledání nadřazeného výrazu k různým slovním
pojmům (stůl, lavice, židle – nábytek) 

Děkujeme Vám za spolupráci a součinnost. 
Moc naše děti pozdravujeme a těšíme se na Vás!

Příloha: příběh o svatém Mikulášii
   pracovní listy 
   říkanky o čertech
















