
Přehoupli jsme se do třetího týdne distančního vzdělávání a věříme, že 
vše v pohodě zvládáte  

Tento týden 15. 3. - 19. 3. 2021 si nazveme "Jaro v trávě" 

 
Co můžete s dětmi dělat: 
 

Protažení s písničkou "Hlava, ramena, kolena, palce" 

Míša Růžičková  https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY 
 

Básnička - najdete i v příloze. 

Brouček 
Lezu jako brouček, šikovný jsem klouček. 
Brouček leze na kytičku, vyhřívá se na sluníčku. 
Sluníčko má každý rád, je to přeci kamarád. 
 

Písnička - (stačí první sloka) najdete i v příloze.  

Hudebně zde https://www.youtube.com/watch?v=OG55g_yvbAQ 

Kotě a sluníčko 
1. Hrálo si sluníčko na trávníčku, sahalo pacičkou po sluníčku. 
  Sluníčko upletlo zlatý pásek, chytilo koťátko za ocásek. 
2. Dnes už tě nepustím, malý smíšku! Zlato ti nasypu do kožíšku. 
  Že už mě nepustíš? Moje tlapky, uvidíš, skrývají ostré drápky. 
3. Leklo se sluníčko, za mrak běží. Koťátko vítězně kníry ježí. 
  Chlubí se houseti: Milý brachu, sluníčko přede mnou prchá v strachu. 
4. Sotva to dořekne, darebáček, sluníčko chystá už nový háček. 
  Koťátko za ouško pevně chytí: Už tě mám, už tě mám ve své síti. 
 

Předmatematické dovednosti 
 

Počítejte si s dětmi 

Jako pomůcku použijte úplně cokoliv - pastelky, kostičky, žetonky, papírky, opravdu 
cokoliv. Začněte s deseti předměty. Můžete zapojit házecí kostku, nemusíte. 

Příklady pro práci (vždy jen ubíráte a přidáváte z toho, co máte před sebou): 

• máš 10 
• kolik odebereš, aby ti zbylo 6 
• kolik přidáš, aby si měl/a 7 
• kolik ti zbude, když odebereš 2 
• kolik přidáš, aby si měl/a 8 
• odeber tolik, aby zbyly 3 
• atd. 

 
Rozlišování 

• Ukažte si s dětmi na čemkoliv rozdíly ve velikostech - rozlišit velikosti 
předmětů a porovnat je (malý, velký, menší, větší, hodně, málo, méně, nejméně). 

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY
https://www.youtube.com/watch?v=OG55g_yvbAQ


• Zkuste seřadit prvky dle velikosti (např. 3 předměty, které může dítě i 
pojmenovat- malý x větší x největší). 

• Roztřídit předměty podle zadání (např. děti rády třídí cokoli a když je k tomu 
občas pobídneme, tak jen dobře. Třídit se dá všechno - panenky s dlouhými a 
krátkými vlasy, auta malá a velká… 

• Poznat základní geometrické tvary a umět je nakreslit podle předlohy a 
pojmenovat je: kruh, ovál, čtverec, obdélník, trojúhelník. 

 
 
Ještě pro Vás máme odkaz, kde je spousta nápadů a inspirací, videa o všem, co vás 
napadne i nenapadne  
 
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni 
 
 
Mějte se krásně, kdyby cokoliv, pište nám... 
Andrea  a Hanka  
 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

