
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

15. 3. – 19. 3. 2021 

TEMATICKÝ BLOK – „JARO“ 

 

Ahoj Lištičky, posílám další úkoly s tématem „Jaro“.  

 

1) Oblíbená píseň 

Vzdělávací cíl – Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem      
(v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupení, apod.). 
 
Popis – minule jsi naučil/a písničku Ty dospělého, teď popros, aby Tě dospělý 

naučil svou oblíbenou píseň z dětství. Pokud si nemůže zrovna na žádnou 

vzpomenout, mám tu pár nápadů – Holka modrooká; Sluníčko, sluníčko; 

Červená modrá fiala; Pod naším okýnkem; Travička zelená. 

 

2) Hrátky s hlasem 

Vzdělávací cíl - Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. 

Popis – klikni na odkaz a pracuj dle videa. Když nebudeš stíhat (stejně jako já), 

klidně si video pozastav a řádně vše procvič a vyzkoušej. Uvidíš, je to i legrace. 

☺ 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/239-hratky-s-

hlasem?vsrc=predmet&vsrcid=logopedicka-prevence-a-smyslove-

hry%7Epredskolni 

 

 

 

 



3) Kouzelná krabička 

Vzdělávací cíl - Rozvoj a užívání smyslů. 

Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti      
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj   
a kultivace představivosti a fantazie. 
 

Popis – nejdříve společně s dospělým nachystej 5 různých (ne příliš velkých) 

předmětů – např. z kuchyně. Prohlédni si je, osahej a dej je do krabičky. Zavři 

oči a vyber si v krabičce jeden předmět a pomocí svých rukou (hmatu) zkus 

předmět pojmenovat. Tak co, zvládl/a jsi všech 5? ☺  

Obměna – pokud nemáte krabičku, nevadí. Dej ruce za záda a požádej 

dospělého, aby Ti dal předmět do ruky (stále je máš za zády). Osahej jej a urči,  

o co se jedná. Předměty nemusí být pouze z kuchyně, ale např. z koupelny, 

pokoje, dílny. 

 

4) Jarní fotoaparát 

Vzdělávací cíl - Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, 
radosti z objevování apod.). 
 

Popis – Budeš potřebovat tvrdý papír (nebo karton), tužky, pastelky, roličku     

od toaletního papíru, nůžky a chuť tvořit. Dle obrázků níže si vyrob fotoaparát, 

dozdob jej dle své fantazie a s chutí do objevování. Při koukání do roličky se 

budeš soustředit pouze na daný předmět a nebudou Tě rušit okolní vjemy.        

A nezapomeň poprosit dospěláka, aby Tě při tom objevování vyfotil. ☺ 



            

    

 

 

 

 

 

 



5) Čápi se vrací 

Vzdělávací cíl - Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije              
a vytváření pozitivního vztahu k němu. 
 
Popis – Popros dospělého, aby Ti pustil video z níže uvedeného odkazu. Dozvíš 

se v něm, co znamená „pouštění Morany“, ale především o návratu čápů 

z teplých krajin. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7102-capi-

hnizdo?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku~predskolni 

 

 

 


