
ČINNOSTI PŘEDŠKOLÁKŮ PRO TÝDEN 22.3. – 26.3.2021 

Integrovaný blok: Sluníčko se probudilo   Téma: ,,Hody, hody, doprovody“ 

Rodiče prosíme, aby dětem přečetli jednoduché pokyny. 

Dítě a jeho tělo  - pokud se ti úkoly podaří splnit, vybarvi si modré okénko.  

Blíží se Velikonoce – svátky jara. Všechno kvete, zvířátkům se rodí mláďata, děvčata barví 

vajíčka a kluci chodí s pomlázkou.  

Zacvič si podle říkanky ŤUK – ŤUK. 

Ťuk, ťuk,    v dřepu,nataženými ukazováčky 2x ťuknout do země 

co to je ?    nataženými ukazováčky 2x ťuknout do vzduchu vedle ramen 

Ťuk, ťuk,   nataženými ukazováčky 2x ťuknout do země 

 kdo to je?    nataženými ukazováčky 2x ťuknout do vzduchu vedle ramen 

To kuřátko ve vajíčku  pomalu do stoje při lehkém tleskání 

hledá místo pro hlavičku stoj, klepání na hlavu střídavě levou a pravou rukou 

už chce   dřep – zhoupnutí se v dřepu 

ven!    výskok, ruce ve vzpažení roztáhnout  

 



 Sedni  si ke stolu pěkně rovně, vem si tužku nebo žlutou pastelku a všechna kuřátka po tečkách 

nakresli. 

 

Vyznač správný počet kuřátek:   O O O O O O O O O O  

Vyznač správný počet slepic:  O O O O O O O O O O  

 

 



Dítě a jeho psychika - pokud se ti úkoly podaří splnit, vymaluj si žluté okénko    

Se sourozenci si zahraj hru Kde je? Můžete schovávat oblíbenou hračku (nebo čokoládového 

zajíčka, kuřátko, vajíčko). Hru hrajete v jedné místnosti, kterou si nejdříve dobře 

prohlédnete. Pak se všichni hráči NEDÍVAJÍ a maminka schová hračku tak, aby ji byl kousek 

vidět. Kdo schovanou hračku najde NEVYKŘIKNE ani NEUKÁŽE na ni, ale jde to mamince 

pošeptat. Ostatní hledají dál. Na závěr vás maminka jistě odmění. 

Dítě a ten druhý – pokud se ti podaří úkol splnit, vybarvi si červené okénko.   

Poslechni si veselou písničku Vajíčka. https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w můžeš si na ni 

 zatancovat.

Dítě a společnost – pokud se ti podaří úkol splnit, vybarvi si fialové okénko  

Přečtěte si pohádku a říkej:  

Kdo šel na výlet? S kým šla na výlet? Kam šla na výlet? Koho potkala? Co dělalo vajíčko? Co 

se s ním stalo? S kým se slepička domů vracela?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


Dítě a svět  - pokud se ti podaří úkol splnit, vybarvi si zelené okénko. 

Podívejte se na  příběh Jak se pomlázky ztratily https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-

chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-

svatku%7Epredskolni  

A opět zdravíme naše šikovné dětičky a posíláme něco na procvičení. Minulý týden jste se 

učily hlásku S a nyní se pokusíte procvičit hlásku Z. Ta má stejné postavení mluvidel jako 

hláska S. 

 Z - je nutné, aby dítě mělo stisknuté zuby, rty vytvářely široký úsměv 

a jazyk tlačil na spodní řezáky. Při takovém postavení mluvidel vyslovíme hlásku SSS a 

přidáváme hlas, zkoušíme posadit hlas hluboko. Lépe se daří tuto znělost vytvořit, když si 

ohmatáváme vibrace na bradě (musí být cítit na bradě znělost).    

Postav se před zrcadlo a procvičuj, co vidíš na obrázku dole.Procvičuj prstem písmenko a tvar 

Z. Vybarvi písmenko Z. 

                      

 

 

Vypracuj pracovní list. Nauč se básničku o zajíčkovi. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku%7Epredskolni
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku%7Epredskolni
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku%7Epredskolni


 



 

Jednoho hotové zajíčka nám dones zpátky do školky. Další 

zajíčky můžeš dát mamince nebo tatínkovi na ozdobu. 

         

Těšíme se na vaše 

výrobky. 


