Hola hola, škola
volá

Ahoj děti,
v minulých týdnech jsme si povídali o knížkách, o květinkách
nebo o vodě. Pomalu jsme tak přivolávali jaro, ale než se do něj
úplně pustíme, než se začneme zabývat krásnými jarními svátky
a to Velikonocemi, tak se ještě procvičíte ve všech
dovednostech, které budete potřebovat k zápisu do školy.
Ano, nebude to trvat dlouho a mnoho z vás k zápisu do první třídy základní školy opravdu půjde.
Pokud budou školy otevřené, potkáte se tam s paní učitelkou a ta si s vámi popovídá, abyste jí
mohli předvést, co vše už umíte a znáte.

Motivační píseň pro děti:
Poslechni si píseň o škole. Tam se děti také těší do školy.
Víš na co? Poznal jsi jazyk, ve kterém je píseň nazpívaná?
Líbila se ti? Pokud nebudeš rozumět některým slovům, maminka ti určitě pomůže

https://www.youtube.com/watch?v=Vx0i7qHExqk

DÍTĚ A JEHO TĚLO
1. Procvičování správného úchopu tužky
Klikni na odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=6zFjagoRhkc
Co všechno ve videu najdete?
- Procvičení prstů, ruky a
celé horní končetiny
- Procvičení prstů
- Procvičení zápěstí
- Procvičení horní
končetiny – kraul a znak
- Citronáda – mačkáme
citrón
- Ukázka správného držení
tužky
- Grafomotorická cvičení
na velké ploše
- Nejčastější chyby při
držení tužky
- Směřování tužky mimo
rameno
- Nízký a vysoký úchop
tužky
- Správný sed dítěte při
psaní – podložení nohou
- Instrukce pro uvolnění
ruky

2. Každý školák si umí už zavazovat tkaničky, umíš to taky? Trénuj!

Tip:
Pokud doma nemáš opravdické tenisky s tkaničkami, zkus si vyrobit papírové tenisky z kartonu a
můžeš trénovat

3. Popletené ruce (trénování laterality)
✓ Vyzkoušej pleskání do kříže:
– levá ruka k pleskne do pravého kolena a pravá ruka do levého.
✓ Vyzkoušej i tohle:
- pravá ruka v levému rameni a levá ruka k pravému rameni
- zrychluj, kombinuj tleskání rukou i nohou dohromady. Nespletl jsi to?

✓ Balónková hra: pinkejte si maminkou nebo s tatínkem nebo se starším
sourozencem nafouklý balónek. Komu spadne, ten musí udělat:
•
•
•
•

•

10 dřepů
5 skákacích šašků
stoj na jedné noze 10 vteřin
dotknout se ve stoje 5x špičky natažené nohy
s opačnou rukou (nohu vždy zvednu a položím
na zem, střídám levou nohu s pravou rukou a
naopak)
oběhnout něco doma – venku (případně
vyběhnout schody)

✓ Používání příboru – připrav si své vlastní prostírání – na papír si obkresli talíř a vedle něj
příbor tak, jak bys jsi ho správně měl mít nachystaný. Umíš příbor používat? Vyzkoušej
ho u všech tvých obědů.

Cíle dle RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání):
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování
dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Jazyk a řeč

4. Logo hry s jídlem:
✓ Máš doma med, marmeládu nebo jogurt? Zahraj si hru! Zavři oči,
maminka ti namaže nějakou dobrotu někde kolem úst a ty ji pak zkus
jazýčkem najít a slíznout.
✓ Piškotové závody: vyzvi k souboji sourozence nebo rodiče. Každý si
nachystejte misku a talíř plný piškotů. Rozděl piškoty tak, ať máte
všichni stejně. Po odstartování se snaž přenést ústy piškoty z talíře do
misky. Kdo to zvládne dříve, vyhrál.
✓ Hledání pokladu: dej si do misky jogurt, kaši či přesnídávku. Popros
někoho, ať do ní ukryje 3ks hrozinek. Snaž se je pak jazýčkem
vytáhnout.

5. Cviky s jazykem:

vyzkoušej s pohádkou o jazýčkovi

6. Básnička o škole:

První třída kašička
druhá třída růžička
třetí třída hodní žáci
čtvrtá třída darebáci
pátá třída medvědi, protože nic nevědí 😊
✓ Vystřihni si obrázky k této básničce, skládej je vedle sebe podle toho, jak ti básničku
maminka čte.
✓ Můžeš si obrázky také ve správném pořadí nalepit na papír.
✓ Nauč se básničku zpaměti.
✓ Vytleskej slova na obrázku, urči počet slabik, první hlásku.

Cíle dle RVP PV: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

7. HRA:

Veselá chaloupka
(Matematika pro nejmenší)
Návod:
Děti si přeloží papír na 6 okýnek, která si
nadepíší číslicemi 1-6. Hodí kostkou –
přikreslují do okýnka s číslicí (podle počtu
teček) postupně části chaloupky (viz obrázek,
stavba celé chaloupky má 10 kroků). Hráči se v
hodu kostkou střídají, kdo má první dokreslenou celou chaloupku v některém okýnku, vykřikne
VESELÁ CHALOUPKA a vyhrává.
✓ Videonávod:
https://www.youtube.com/watch?v=9-MlsySKoFI
✓ Materiály ke stažení (matematika pro nejmenší):
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/matematika/

8. Sluchová hra: Co to cinká?
Najdi doma věci, které vydávají zvonivý zvuk (různé zvonečky, příbory, sklenice,
nůžky apod…), popros někoho, ať za tvými zády na něco zacinká. Hádej, co to je.
Uhodl jsi všechno?

9. Sluchová hra: Co to šeptáš?
Popros maminku, ať se postaví na druhý konec pokoje (ideálně 6 metrů od tebe) a
šeptá směrem k tobě různá slova. Nastraž uši. Dokážeš zopakovat všechna slova?

10. Hledání tvarů: najdi doma předměty, které mají tento tvar

11.

Básnička o tvarech

Je sice ve slovenském jazyce, ale myslím, že nebude problém do ní napasovat česká slova,
která jsou těm slovenským mnohdy hodně podobná. Popros maminku, určitě ti pomůže

Cíle dle RVP PV: 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

Sebepojetí, city, vůle
12. Společenská hra:
•

vyber jednu tvou nejoblíbenější společenskou hru, zahraj si ji s někým a pošli
nám fotku, kde bude napsané, co se ti na té hře nejvíce líbí. Dodržuješ
pravidla? Umíš i prohrávat (např. při hře Člověče, nezlob se)

13. Divadelní představení:
•

podívej se doma na nějaké divadelní představení na internetu, např. loutková
divadla pro děti:

O koblížkovi:

https://www.youtube.com/watch?v=Q0KNa2uJmvI&list=PL_E0hzOo5k-WNK4yuqYwNFZ4rJKqRoEM

O Honzíkovi a líném pantátovi:
https://www.youtube.com/watch?v=vM_acQ4hx1M
✓ Jaké postavy v pohádkách se ti nejvíce
líbily? A proč?
✓ Kdybys byl pohádková postava – čím bys byl(a) nejraději? A proč?
nebo
✓ Zahraj doma něco sám pro své blízké – využij hračky, tak jako to dělá p. uč. Martina,
paní učitelka Lenka nebo paní ředitelka Sylva ve školce, když vám hraje divadlo.
✓ Také se můžeš převléct do nějakého kostýmu. Pokus se vytvořit různé postavy, někdo
bude hodný, zlý, smutný, veselý a dobro v příběhu vždy zvítězí!

Cíl dle RVP PV: rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

DÍTĚ A TEN DRUHÝ
14. Chystáme si svačinu:
• připrav svačinu pro všechny členy domácnosti. Nachystej každému to, co má
rád. Znáš je dobře? Umíš používat „mazací“ nůž, víš, že musíš umýt ovoce –
zeleninu před jídlem?
Cíle dle RVP PV: posilování prosociálního
chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v
mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

DÍTĚ A SPOLEČNOST
✓ Pravidla: máte doma nějaké pravidla? Jaké to jsou?
15. Vytvoř alespoň jedno vaše rodinné pravidlo. Maminka ti k němu dopíše text. A ty
k němu namaluj obrázek, třeba na malou kartičku a vystav si ji někam na viditelné
místo, např. na ledničku. Potřebuješ inspiraci? Tak mrkni:
PUSINKOVÉ PRAVIDLO – pusinku máme na hezká slova, nemluvíme
ošklivě, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat, když jíme, tak
nepovídáme, a nekřičíme
KOŠŤATKOVÉ PRAVIDLO – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam
patří, uklidíme si pokojíček, oblečení dáme zpět do skříně nebo do koše na
prádlo, pokud je špinavé.

Cíle dle RVP PV: poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto
prostředí

DÍTĚ A SVĚT
•

Vzpomínáš
začátku
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tohoto

ještě
bloku

na
na

písničku z YouTube?
•

Víš, v jakém byla jazyce?
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slovenském

jazyce. Slovensko je krásná
země, které leží hned vedle
té

naší.

Slovenska

Hlavní
se

město
jmenuje

Bratislava.
•

Slovensko má překrásné hory. Ty nejznámější se jmenují Vysoké Tatry.
Možná jsi tam už někdy byl.
• Vzpomínáš, jak jsme si v září povídali o
naší zemi, o naší České republice, o
našem hlavním městě?
• Vzpomeneš si ještě na název našeho
hlavního města?
• Vzpomeneš si na barvy naší vlajky?
• Vzpomeneš si na příběh, který jsme si
povídali, a který ti pomohl zapamatovat
si barvy naší vlajky (nápověda: jablíčko,
řeka, andílek)
• Víš přesně, kde se nacházejí barvy naší
vlajky (co je dole, nahoře, jakou barvou
má klínek)

•

Nahoře vpravo najdeš vlajku Slovenska. Co má společného s naší vlajkou?

•

Jestli chceš, zkus si slovenskou vlajku namalovat, je trošičku těžší, protože
obsahuje i slovenský státní znak. Ale uvidíš, třeba ti to půjde

•

Podívej se na slovenský státní znak. Co ti připomíná? (nechte děti přemýšlet a
vytvářet asociace, děti vědí, o co jde, děláme to tak ve školce, jde o Metodu
Mensa NTC Learning. Přemýšlejte s dětmi, veďte je. Já bych například
viděla ve státním slovenském znaku: kopeček (= hory, Tatry), dvojitý kříž
(= velký strom se silnými větvemi, který roste na horách, třeba v Tatrách).

•

Ptejte se: Jaký to může být strom? Může

na něm růst nějaké ovoce?

„Představte si, že na něm rostou JABLČKA, nebo
ČEREŠNĚ, nebo SLIVKY, MARHULE.... Co to znamená
JABLČKA? – děti říkají české názvy, ukažte jim pak
obrázek s ovocem, tak děti zjistí,
jestli měli pravdu.
•

Slyšíte děti? Jsou to podobná
SLOVA – je to stát, který má
podobná SLOV A- SLOV ENSKO.

• Dětem
můžete ukázat Slovensko na mapě,
ukázat hory a hlavní město.
•

Můžete jim ukázat jejich krásnou paní prezidentku, která vypadá jako princezna
Zlatovláska, a bydlí na Bratislavském hradě.

Cíle dle RVP PV: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

technickém

Co by měl umět a znát váš předškoláček k zápisu
do první třídy?
✓

Své jméno a příjmení

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Svůj věk
Adresu svého bydliště
Jména rodičů
Zaměstnání rodičů (co dělají)
Vydrží u zadaného úkolu a práci dokončí
Je schopen pracovat samostatně i ve skupině

Matematické představy:
Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
Chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
Porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého
pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)
✓ Ví, co je více, méně, stejně, první poslední, …
✓
✓
✓
✓

✓
Dovednosti předcházející
čtení a psaní:
✓
Poznat některá písmena a číslice, ale není nutné umět je
psát
✓
Poznat a vyprávět krátkou pohádku
✓
Vnímat hlásku ve slově na začátku slova
✓
Rozložit slovo na slabiky
✓
Přednést básničku
✓
Zazpívat písničku
✓
Držet správně tužku
✓
Znát základní barvy
✓ Znát základní znalosti z okolního světa
✓ Znalosti z okolního světa dítěte:
Názvy:
zvířat – lesní, domácí, exotická
ovoce, zelenina, květiny, stromy
dopravní prostředky
rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v
rodině)
✓ druhy práce a činností dospělých a dětí
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Pojmy:
✓ Velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
✓ Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
✓ Prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře,
vlevo, vpravo
✓ Roční období
✓ Dny v týdnu
✓ Předměty denní potřeby
✓ Části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními
znaky – hlava, krk, trup, končetiny, prsty, oči, uši, …)

✓ Sebeobsluha:
✓ Samostatné oblékání,
svlékání
✓ Samostatné
obouvání, zouvání,
zavazování tkaniček
✓ Samostatné
stolování, jíst
příborem
✓ Hygiena: mytí, WC,
smrkání
✓ Umět požádat,
poděkovat, pozdravit

✓
Další činnosti:
✓
Pracuje s nůžkami, umí
vystřihnout jednoduché tvary
✓
Umí zacházet s
výtvarnými pomůckami a materiály
✓
Má slovní
zásobu
odpovídající věku
✓
Dbát na
správné
vyjadřování
✓
✓
✓
✓

Mluvit celými větami gramaticky správně
Mluvit nahlas a zřetelně
Jestliže dítě nevyslovuje správně všechny hlásky – navštívit logopeda
Reagovat na pokyny dospělého (učitelky)

MĚJTE SE MOC KRÁSNĚ A HLAVNĚ BUĎTE VESELÍ A ZDRAVÍ!!!
Ahoj příště. Paní učitelka Martina a paní ředitelka Sylva 😊

PŘÍLOHY:

Malované čtení. Čti s maminkou

Omalovánka

Dokresli druhou půlku pokojových květin

Obtáhni cestu, kterou letěla včelka

Víš, co patří do aktovky? Vybarvi pouze ty předměty, které tam patří.

NAKRESLI NA CELOU STRÁNKU SÁM SEBE, JAK JDEŠ V ZÁŘÍ DO
ŠKOLY
Nezapomeň na detaily!

