
 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 06. – 11. 04. 2021  

 

TÉMATICKÝ BLOK:  

 

„Připrav se do školy“  
 

 

1) Předčtenářské dovednosti – básnička k tématu 

 

- přečtěte dětem básničku Jiřího Žáčka, zkuste vytleskat rytmus jednotlivých slabik. Pro 

oživení můžete zkusit vytleskávat i ob jednu slabiku, zkusit extra rychlé i pomalé tempo a 

nakonec zapojit jednoduchou choreografii - pochod.  

- později můžete zapojit i hudební nástroje k rytmizaci, např. vařečky, kinder vajíčka 

naplněné tvrdou rýží, krabičku od čaje naplněnou luštěninami apod. 

- rozviňte s dětmi rozhovor na téma – abeceda, písmena, slabiky, jaká zná písmena, jaká 

umí napsat 

 



 

Vzdělávací cíl: 

- osvojení si poznatků a dovedností, které přecházejí čtení i psaní, rozvoj rytmického cítění 

 

 

2) Grafomotorika – tvary kolem nás 

- zopakujte si s dětmi základní geometrické tvary  

- hledejte geometrické tvary u vás doma, můžete si dát výzvu, kdo najde více obdélníků, čtverců 

a podobně. Zapojte i pojmenovávání barev a materiálů. 

- vyrobte dětem pracovní list 

- zkuste „slovní diktát“ – nakresli tři červené trojúhelníky, čtyři modré obdélníky, šest zelených 

čtverců a podobně 

 

 



 

 

Pracovní list: 

 

 



 

Vzdělávací cíl:  

procvičujte jemnou motoriku, nezapomínejte na správné držení tužky, důležitost 

uvolňování zápěstí 

 

3) Pracovní list – co patří do aktovky? 

- povykládejte si s dětmi, co všechno patří a nepatří do aktovky 

- pracovní list můžete vytvořit sami 

 

 

Vzdělávací cíl:  

Rozvoj zrakové diferenciace, logického myšlení, poznávání a pojmenovávání předmětů 

 

 

 



4) Hudební činnost: 

 

 

- pusťte dětem písničku „Make a circle – Udělej kruh“, nechť si ji zopakují: 

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ 

 

Vzdělávací cíl: 

- sladit pohyb s hudbou, rozvoj vlastní fantazie 

 

 

5) Zahrajte si domácí pátračku: 

- doma se něco ztratilo a je třeba to najít, můžete dětem dávat jednotlivé nápovědy, 

z pátrání budou nadšené. 

Vzdělávací cíl: 

- vytváření základů pro práci s informacemi, rozvoj slovně – logického myšlení 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ


Další náměty na činnosti: 

 

- zopakujte si Zumbu: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

 

 

 

Zdroje: 

www. cz.pinterest.com 
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