
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 5-7 let  

 

Vážení a milí rodiče,  

Připravili jsme pro vás co nejlépe srozumitelnou a příjemně splnitelnou formu distančního vzdělávání pro 

vaše předškolní děti. Rozvíjení níže uvedených oblastí opět doplňuje soubor od skřítka Nápadníčka.  

Úkoly jsou rozděleny do několika oblastí, ale je čistě na vás, kterým bodem začnete. Jedním úkolem lze 

většinou splnit i více bodů současně. Nejúčinnější je body propojit jedním tématem, ale i improvizovat 

během pobytu venku nebo při nenadálé situaci, která může nastat. Zvážili jsme, že v každé rodině by se 

mohlo hodit aktuálně jiné téma, proto máte prostor, si úkoly přizpůsobit, využít vlastního nápadu a nebo 

použít naše doporučení, odkazy, pracovní listy a fotografie v přílohách. 

Budeme velmi rádi, za vaši zpětnou vazbu, jak se vám úkoly daří plnit a jaké nápady jste využily. Vaši 

fotodokumentaci, krátká videa nebo popis vaší činnosti můžete zasílat na vyslouzilova@mskurim.cz  a to 

vždy 1x ke konci uplynulého týdne, abychom mohli i touto formou evidovat vaši účast při distanční výuce. 

Cílem je, aby se zapojily všechny děti a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.  

Pro předškolní vzdělávání je ideální volbou asynchronní výuka (off-line), kde děti se svými rodiči pracují na 

zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem.  

Věříme, že rozvojové úkoly společně s dětmi zvládnete a nejlépe si je i společně užijete 😊  

Kdyby Vám přece jen nebylo cokoliv jasné, rádi vám pomůžeme formou konzultace s vaší paní učitelkou.  

 

OBLAST BIOLOGICKÁ:  

 Pohyb s hudbou, rytmizace, zpěv (písnička o JARU) 

 Spontánní pohybové aktivity  (skákání panáka venku na chodníku – křídou si namaluje dítě samo, 

střídání chůze, běhu, skákání snožmo, po jedné noze cestou do obchodu) 

 Výlety, turistika   -  „VELKÁ JARNÍ DETEKTIVKA“ procházka v přírodě a okolních ulicích, hledání jarních 

důkazů“ 

 Jízda na kole v bezpečném prostředí  – pokud počasí dovolí, můžete oprášit kolo a rozvíjet tak hrubou 

motoriku.  

 Nácvik přecházení silnice (opět si zkuste vyzkoušet kritické myšlení a rozhodovací schopnosti vašich 

předškolních dětí – zkuste jej nechat samostatně rozhodnou, kdy je bezpečné přecházet a jakým 

tempem – ideální je rychlá chůze. Běh nebo loudání není bezpečné – vysvětlete si proč) 

 

 

 

 

 

 

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ: 
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 Smyslové hry  (Sluchové hádanky – zvířecí zvuky, zrakové vnímání -hledání 

důkazů jara ) 

 Naslouchání veselým příběhům, pohádkám  (Příběh skřítka Nápadníčka o 

procházce za jarem) 

 Komunitní kruh (Rozvíjející otázky od skřítka Nápadníčka, můžete také 

společně hodnotit, jak se vám plnění úkolů daří – nechte samostatně vyjádřit 

vaše děti – Jak si myslíš, že se ti to povedlo? Zkuste požadovat odpověď ve 

větách....časem se vyjadřování bude zlepšovat)  

 Pravidelné vykonávání určité povinnosti – upevňujte samostatnost dítěte 

nějakou pravidelnou aktivitou, která bude pouze na něm ( úklid hraček, 

pokojíčku, zalití květin apod. )   

 

OBLAST INTERPERSONÁLNÍ: 

 

 Hry zaměřené na rozvoj mluvidel  – rýmované hádanky od skřítka Nápadníčka nejen 

vyluštěte, ale také se je naučte říkat :-), text písničky o jaru) 

 Uspořádání výstavek výtvarných projevů dětí – Připevněte váš obrázek, úkol nebo 

omalovánku nebo návrh nového oblečení skřítka na plot vaší školky (obrázek dejte do auro 

obalu a připevněte provázkem nebo drátkem) 

 Práce s textem písně – Vysvětlete si, kterým slovům v písničce „Jaro dělá pokusy“ od pana 

Svěráka a Uhlíře, nerozumíte.  

 Vytváření piktogramů dohodnutých pravidel ve skupině – vytvořte si piktogram, který se 

vztahuje k dohodnuté pravidelné povinnosti v úkolu v psychologické oblasti  výše  

 

 

OBLAST SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ: 

 Společné činnosti rodičů a dětí při pobytu venku – VELKÁ JARNÍ DETEKTIVKA, pohybové 

aktivity cestou na nákup, skákání panáka na chodníku, jízda na kole.  

 „Návštěva“ seniorů – výroba a doručení do schránky velikonočního přání babičce, dědečkovi, 

tetičce... 

 Prohlížení místních novin, pohlednic – prohlédněte si noviny, časopis, který pravidelně 

vydává vaše obec, zkuste si chvíli povídat o čem se v něm informuje, pokud máte doma 

pohlednice, které vám někdo zaslal k velikonocům, zkuste je dohledat a podívat se, co vše 

pohlednice obnáší (známku, razítko, adresu, text,podpis,  tématiku..) 

 

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ: 

 

 Záměrné pozorování skutečných věcí, jevů, dějů v přirozených podmínkách 

– pozorování svého okolního prostředí – JARNÍ DETEKTIVKA, jarní výzdoba v 

oknech, výlohách. 



 Kladení otázek a hledání odpovědí  – Jaké důkazy jara hledáme ve velké jarní 

detektivce? Kde je asi naleznu?  

 Práce s textem   – rýmované hádanky – poznatky o zvířatech.  

 Práce s obrazovým materiálem – Jaká zvířata žijí na farmě, kterou navštívil 

skřítek Nápadníček? Přiřazování zvířete k mláděti.  Viz. Obrázek a pracovní list 

v souboru skřítka Nápadníčka 

 výlet na farmu  – pokud máte možnost navštívit nějaký statek nebo oboru, 

neváhejte :-) můžete srovnat, zda jste potkali stejná zvířátka jako skřítek 

Nápadníček.  

 

 

Doporučené odkazy:  

 

https://e-predskolaci.cz/ 

https://www.vesela-chaloupka.cz/kreativni-inspirace/ 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/ 

https://www.i-creative.cz/category/jarni-namety/ 

http://krokotak.com/ 

http://www.montessoridoma.cz/?p=18117 

 

https://www.readmio.com/cz/ - skvělá aplikace do mobilu pro čtení pohádek se zvuky  

 

aplikace Pinterest, kde najdete mimo jiné i nápady na tvoření, hry, písničky 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=cs&gl=US 

 

https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/ 

 

 

Nápadníček  

 

https://www.mskurim.cz/informace/novinky/napadnicek-pro-sikovne-kluky-a-holky.html 
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