
Krásné slunečné pondělí milí rodiče, 

posíláme Vám náplň tohoto týdne 22. 3. - 26. 3. 2021  

s názvem PŮJDU K ZÁPISU 

 
I když jsou letošní zápisy distanční a do školy se nejspíš fyzicky nepodíváte, přesto 
je dobré (a ve školce bychom se tomu věnovali) upevnit si pár dovedností. 
Nachystaly jsme vám alespoň okrajově, co by dítko mělo zvládnout (najdete v příloze 
s názvem ZNALOSTI). Toto není potřeba tisknout, můžete pracovat jen na 
obrazovce. 
 
V příloze s názvem ZÁPIS najdete pracovní listy k vytištění. Opět máte jeden 
pracovní list na den. 
 
V příloze s názvem TETRIS najdete jednoduchý návod na sestavení logické hry. Při 
výrobě zapojte i děti, určitě je to bude bavit. Za případné foto budeme rády. 
 
V příloze s názvem ROZVOJ MOTORIKY najdete návod, jak cvičením propojovat 
obě mozkové hemisféry. Velmi důležité je toto cvičení při zjištění zkřížené 
laterality u dítěte - co je to zkřížená lateralita a další návody na posilování a cvičení 
najdete na tomto odkazu: 

https://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/boskovice/93-rodic-boskovice/358-
zkrizena-lateralita-cviceni-pro-spolupraci-mozkovych-hemisfer 
 
V příloze NAŠE PRSTY najdete básničku o prstech: 

 
 

Naše prsty 

Na ruce je prstů pět, 

s nimi poznáváme svět. 

Palec, to je velký pán, 

nikdy není s nikým sám. 

Ukazovák, ten ví vše, 

pravdu on ti ukáže. 

Prostředníček, ten je rád, 

se všemi je kamarád. 

Prsteníček, ten se pyšní, 

prstýnky se na něm blyští. 

Malíček je maličký, 

a má čtyři bratříčky. 
 
 
Tady Vám posíláme prima nápady na výtvarné tvoření http://krokotak.com/ 
 

A ještě inspirace pro rozhýbání pusinky-logohrátky  

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky 

 
DŮLEŽITÉ 

Vzhledem k tomu, že je předškolní vzdělávání povinné, jsme nuceny od Vás 
požadovat zpětnou vazbu a zapisovat tak docházku Vašich dětí. Když jsou děti 
nemocné a nemohou plnit úkoly, je potřeba nám to sdělit. Pokud máte 
doporučení na odklad školní docházky a ještě jste nám o tom nedali vědět, 
prosíme o zprávu.  

Děkujeme za řádky, které nám posíláte. 
 
 

S přáním pevného zdraví Andrea  a Hanka  . 
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