
Téma týdne „SLUNÍČKO PŘICHÁZÍ“ 

CELÝ TÝDEN  

Pravidelné činnosti na celý týden: 

1) Harmonogram dne – pokud se vám podaří s dětmi držet harmonogram, jako máme 

ve školce, uvidíte, že se jim bude dobře pracovat, protože jsou na tento rytmus zvyklé 

 
1. Ranní cvičení 

2. Komunitní kruh 

3. Svačinka 

4. Řízená činnost, dle plánu - pracovní listy, předmatematická gramotnost, 

předčtenářská gramotnost, výtvarná výchova, vaření, rytmika, atp.… (všechny 

činnosti, které lze, provádějte venku na zahradě, na balkóně) 

5. Pobyt venku 

6. Příprava stolu k obědu 

7. Oběd 

8. Sklizení po obědě 

9. Odpočinek po obědě – při pohádce 

 

2) Děti mají v rámci služeb chystat stůl k obědu (večeři) a poté ho sklidit. Můžete jim 

vytisknout na A4 prostírání, které jim pomohou dávat vše tak, jak má být. Děti jsou 

zvyklé ze školky  (příloha VZOR_PROSTÍRÁNÍ): 

Příprava prostírání 

Nalévání pití (nejlépe ze džbánku) 

Sklízení ze stolu 

 

3) Předškoláci si každý den vyberou pracovní list, dle tématu. Pracovní listy pro 

předškoláky jsou povinné – potřebovali bychom je pak přinést do školky, abychom je 

vložili do jejich sešitů. My hodně pracujeme s dětmi prožitkem (počítáme šišky, 

kamínky, hledáme v přírodě)…bohužel tento postup při online vzdělávání úplně nejde 

  
 

4) Ranní cvičení – ranní cvičení a protažení dle videí na FB. Na závěr vždy 10 dřepů + si 

můžou zaběhat na zahradě, pokud je prostor   

 

5) Komunitní kruh – asi nedokážete vytvořit kruh   , ale jde o to si sednout na 

koberec, udělat si pohodlí a povídat si na dané téma. Dobré je mít u sebe obrázky a 

různé jiné materiály pro představu – budeme si povídat o jarních kytičkách a máme 

tulipán ve váze, tak si ho ukážeme hezky na živo  nebo se na něj půjdeme podívat 

do zahrady.  

Každý den taháme s dětmi z pytlíčku Otázku dne. Pokračujeme v tom i teď a na každý 

den máte jednu otázku vylosovanou.  



PONDĚLÍ 

Ranní cvičení 

Viz videa. 

Takhle cvičí pravá ruka,  
takhle cvičí levá ruka. 
Takhle skáče pravá nožka, 
takhle skáče levá nožka. 
Tak se kývá hlavička, 
a tak roste travička. 
Takhle leze brouček malý,  
tak se sud z kopce valí. 
 
BROUČEK: 
Na paloučku brouček spinká, 
zvoní mu tam konvalinka. 
A jak dlouho zvonila, 
tak nám broučka vzbudila. 
 

Komunitní kruh 

1. Znaky jara – nejlépe na zahradě a hledat jaro kolem sebe   
 

2. Vyprávění co jsme dělali o víkendu – i když jste to dělali spolu a vy to víte (jde o 
trénování paměti  ) 

 
3. Povídáme si… 

V březnu začíná jaro. Zelená se travička a zvířátka budou moci chodit na pastvu. Která 
zvířátka můžeme vidět na pastvě? (krávy, koně, ovce, zajíce, králíky, srnky, jeleny, 
daňky… pasou se také ale i husy a kachny…) Dívky zahlédla první motýly, žluťáska a 
běláska. Znáte ještě jiné motýly? Létají také včeličky, kluci zahlédli čmeláka. Hledají 
potravu. Nacházejí ji na prvních květech, proto bychom je neměli trhat… 
 

4. Otázka dne: Kdo je tvůj hrdina? Proč?  
 

5. Básničky 
Zimo, zimo už jdi pryč,  
jaro už si chystá klíč. 
Otevírá jarní bránu,  
jmenuje se petrklíč. 

 
Všude žluté kvítí, 
sluníčko nám svítí. 
Kde se nám tu vzalo? 
Hurá máme tady jaro. 



Svačinka/pauza cca 20-30min 

 

Logopedie 

Lze v tomto počasí vše dělat venku  
 

1. Procvičování motoriky mluvidel 
Jazyk 
Vypláznout jazyk-olizovat spodní ret, doprava, doleva (jako když se houpe houpačka) 
Hra na koníčka- klapat jazykem, jako když klape koník kopýtky. 
Rty 
Nafukování tváří - střídavě nafukovat levou a pravou tvář, obě dohromady. 
Pískání. 
Měkké patro 
Kloktání. 

 
2. Hádanky - viz. HÁDANKY. 

 
3. Jazykolamy 

- Kotě v bytě hbitě motá nitě. 
- Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu. 
- Kopyto klopýtlo. Kobyla kopyty klapala. 
- Poslal posel posla pro slámu. 
- Strč prst skrz krk. 
- Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí. 
 
 

Pobyt a hra venku 

 

OBĚD 

Příprava a sklízení viz výše. 

 

ODPOČINEK 

Logopedická pohádka na odpočinek - viz. příloha. 


