
Krásný den naše malá Sluníčka  

Máme pro Vás další krásné téma a tím je „ŠKOLA“  

Ničeho se nelekejte, vše hravě zvládnete, protože jste naše velké šikulky a jste velmi dobře na tuto 

další krásnou životní etapu připravené. Pracujete s námi ve školce a teď i doma s Vašimi rodiči, kteří 

se s Vámi snaží vše procvičit. A jde Vám to společně naprosto skvěle. 

Tak se pustíme do další práce, co říkáte ?..... 

 

- zkuste si se sourozenci / pokud máte takové, kteří chodí do školy / povídat o škole – „Jaké to 

tam je ?“ , „Jak to vypadá u nás ve školce ?“ + zkuste si povídat o rozdílech / procvičování 

paměti / 

- jaké to bylo dřív, když chodili do školy Vaši rodiče, nebo i babička s dědečkem…Budete 

překvapeni, jak to bylo dříve a jak je to nyní…/ rozhovory na dané téma, procvičování slovní 

zásoby, správná výslovnost, snažit se mluvit plynně a v celých větách, odpovídat na otázky / 

- povídejte si i pocitech – obavy, strach, naopak těšení se, radost ze zvládnutí nových věcí, noví 

kamarádi, učitelé, nové prostředí…./ emoční projevy / 

 

Děti vždy před vstupem do školy chodí k zápisu, kde si je paní učitelky vyzkouší, jak jsou 

šikovné…zazpívají písničku, zarecitují básničku, rozpoznají barvičky, řeknou něco zajímavého 

o sobě – jméno, jména rodičů, kde bydlí…Spočítají nějaké zajímavé příklady, vybarví obrázek, 

vypracují pracovní list, zkusí si zahrát hry s písmenky a čísly, zkrátka ukáží, co všechno znají a 

umí… 

Nebojte se, až se sejdeme zase všichni spolu ve školce, tak si na takový zápis zahrajeme. 

 

Můžete si na zápis zahrát doma s rodiči, nebo sourozenci. Ničeho se nebojte, bude to velká 

zábava. 

 

 

 

 



Poradíme Vám, co si můžete procvičit : 
 

- „Barvičky“ – potřebujete PET víčka nebo barevné kostky po více kusech od dané barvy /stačí 

Vám 3-4 barvy /…přiřazujte k sobě stejné barvičky…můžete tvořit skupinky, porovnávat, 

kterých barviček máte více, kterých méně, ale i stejně…můžete si říci i „ O kolik ?“ 

/ matematické schopnosti, logické myšlení / 

 

- „Komíny“ – stavte různé kostky na sebe…porovnávejte – vyšší / nižší / stejný…/ konstruktivní 

schopnosti, logické myšlení / 

 

- „Abeceda“ – poproste maminku, ať Vám tiskacími písmeny napíše některá písmenka 

z abecedy, budete je potřebovat dvakrát…písmenka si společně rozstříhejte a hledejte 

správné dvojice, můžete si je opsat, zkusit složit jednoduchá slovíčka nebo svoje jméno, 

zkuste si u vybraného písmena říci, která slovíčka na písmenko začínají …zkrátka si vymyslete, 

co se dá všechno s písmenky dělat…/ čtenářská gramotnost, hry s písmeny, slovní hry, znalost 

některých písmen, opis písmen / 

 

- „Čísla“ – poproste maminku, napíše Vám čísla od 0 – 10…rozstříhejte a společně počítejte – 

předměty, kostky, prstíky, části těla, dokreslujte podle počtu puntíky, tvořte číselnou řadu – 

vzestupně / sestupně, zkuste jednoduché příklady, porovnávejte – více / méně / stejně… 

/matematické představy, orientace v číselné řadě / 

 

- „Obrázky“ – poproste maminku, aby Vám připravila z papíru 8 malých kartiček a na každý 

z nich nakreslila tužkou – kolečko, čáru, kapku, trojúhelník, tečku, vlnovku, ležatou osmičku, 

trojúhelník apod….na různá místa kartičky…úkol : pastelky a fantazie -  děti nakreslí obrázek, 

s využitím předkresleného tvaru…Zkuste děti nechat pracovat samostatně…/ fantazie, důvěra 

ve vlastní síly a schopnosti, sebevyjádření / 

 

- porovnávejte velikosti předmětů – větší / menší…kulatý / hranatý…světlý / tmavý… 

rovný / křivý…krátký / dlouhý…hodně / málo…nahoře / dole…vlevo / vpravo… 

/ zraková percepce, prostorová orientace / 

 

- „Schovávaná“ – potřebujete malý polštářek a malý míček…schovejte míček POD, NAD, 

VEDLE, NA, ZA, NALEVO, NAPRAVO polštářku…zkuste i složitější místa = do pravého horního 

rohu polštářku, do levého spodního rohu polštářku…/ prostorová orientace / 

 

-  Povídejte si o tom :  

- jaké jsou dny v týdnu, roční období, měsíc + vytleskejte slabiky, určete první a poslední 

hlásku / všeobecný přehled / 

- o rodině – jména tatínka, maminky, sourozenců, babičky, dědečka + rodinné vztahy a vazby 

- o tom, kde bydlíte – zkuste si říci adresu – název ulice, číslo popisné, ve kterém bydlíte 

městě, zkuste i popsat, jak to u Vás doma vypadá, co tam máte rádi…/ orientace / 

- co děláte s rodinou rádi – sportování, hraní her, výlety, péče o domácnost a domácí mazlíčky, 

péče o zahradu, pomoc při vaření, úklidu…/ procvičování paměti - umět si vybavit prožité a 

zažité / 



- o tom, co Vás těší ve školce, vzpomeňte si na jména kamarádů ze třídy, jména paní učitelek a 

paní ředitelky, jména paní kuchařek a paní uklízeček, povídejte si o tom, jak to vypadá ve 

třídě Sluníček, co tam děláte rádi ,co se Vám tam líbí a nelíbí…/ procvičování paměti / 

 

Při společné procházce :  
 

- vyhledejte zvířátka, hmyz, květiny, stromy a keře, dopravní prostředky, lidi, budovy 

…povídejte si o tom, jak se jmenují, jak vypadají, jaké mají barvy, zda slyšíte nějaké zvuky či 

hluk, cítíte nějaké vůni + jaké je na procházku počasí. 

/ záměrné pozorování, zrakové a sluchové vnímání / 

 

ÚKOL : 

Zkuste si s rodiči domluvit nějakou trasu a snažte je samy zavést na domluvené místo, např. 

od domova ke školce, k babičce, ke kamarádovi, do obchodu, na hřiště, do parku… = „Kudy 

cestička vede ?“ – jdeme rovně, doprava, doleva, mezi domy, po chodníku, přes silnici, kolem 

řeky, pod mostem apod. / znalost okolí, orientace / 

 

- zaskákejte si, zaběhejte, přeskočte kanál, klacík, vyběhněte na kopec a dolů, hoďte kamínek 

do vody, hoďte kamínek na předem nakreslený kruh, skákejte po jedné noze, jako žabky, 

zajíčci…zkrátka využijte procházku i k pohybu a sportu / koordinace, zdravý pohyb / 

 

- správně při pohybu dýchej – nádech nosem, výdech ústy 

- při pohybu se nevysiluj mluvením 

- nepřepínej svoje síly 

- sportuj v místech, kde je hodně zeleně a vhodného prostoru 

- sportuj a pohybuj se s radostí 

- lépe Ti to půjde, když Vás na to bude na sport víc / rodina, kamarádi, domácí mazlíčci …/ 

- správně se na sport a pohyb oblékni 

- nezapomeň na dostatek tekutin a zdravou svačinu 

- doma si pořádně odpočiň a zrelaxuj 

 

 

 



 

Po dostatečném odpočinku si jistě rádi najdete chvilinku a něco jednoduchého si vyrobíte… 

 

 

Zde máte od nás zase pár krásných nápadů : 
 

 

 Pomůcky : fotografie Vašeho děťátka nebo kohokoli z rodiny, použít 

můžete i obrázek z časopisu, čtvrtka, pastelky, voskovky, nůžky, lepidlo -  

jednoduše půlku odstřihnete, nalepíte na čtvrtku  a druhou půlku 

necháte Vaše zlatíčka dokreslit pastelkami či voskovkami… 

- vyberte i obrázky přírody, zvířátek, květin, dopravních prostředků… 

/ Hotová dílka si nezapomeňte uschovat / 

 

Zapojte se celá rodina, bude to prima zábava a zažijete spoustu legrace. 

/ stříhání, kresba s detaily, prostorové vnímání / 

 

Pomůcky : bílý papír, nůžky, tužka, pastelky, šikovné 

ručičky Vás a rodičů 

Papír podle návodu přehneme, maminka 

nám předkreslí domeček a pomůže jistě 

s vystřižením střechy a okének…A teď je na Vás, jak 

si domeček vybarvíte. Můžete místo domečku 

nakreslit školu a sebe = „ Jak mi  to bude ve škole 

slušet „….. 

/ skládání podle předlohy, stříhání, fantazie / 

 

+ nezapomínejte si vybarvovat omalovánky– snažte se využívat odstíny barviček, nepřetahujte 

- zkuste vybarvovat i vodovkami…/ správné nanášení barvy, správné držení štětce / 

- modelujte… 

- kreslete si a malujte, co se Vám líbí… využijte křídy a kreslete na chodník veselé obrázky, 

uděláte radost ostatním, kteří půjdou okolo … 

- zkuste kreslit i jednoduché obrázky jedním tahem, tzv . „Jednotažky“ 

 

 



V příloze máte od nás máte s Moničkou pár zajímavých pracovních listů, kde si procvičíte 

matematické schopnosti, logické myšlení, zrakovou percepci, orientaci v prostoru, cit pro 

barvy…Vše jistě opět hravě zvládnete a splníte… 

 

Pro zábavu máte ještě připraven barevný čtverec -  „Tangramy“ – poproste rodiče, ať celý 

čtverec nalepí na karton nebo čtvrtku, opatrně podle čar Vám části vystřihnou…a Vy už jistě 

víte, co s tím dál, protože skládání  tangramů znáte ze školky… 

Návody a předlohy na skládání nemáte, protože máte svou vlastní šikovnou hlavičku, která 

Vám jistě vymyslí, co hezkého z částí vytvořit…/ skládání obrázků z částí / 

 

V příloze budete mít i spoustu krásných básniček, jednu si vyberte a krásně se ji naučte…Jsou 

veselé a je jen na Vás, kterou si vyberete…Až ji budete umět, zkuste ji někomu říci, říkejte ji 

potichu / nahlas / pomalu / rychle/ šišlavě / s přehnanou artikulací…/ odstranění ostychu, 

logopedické hrátky, ovládání síly hlasu / 

 

Ještě nás teď napadla slovní hra – „Poslouchej a vyjmenuj“- hrát můžete kdekoli a s kýmkoli 

- 3 zvířátka ze ZOO, 3 z lesa, 3 ze dvorečka, 3 květiny, 3 stromy, 3 dopravní prostředky, 3 barvy, 

3 tvary, 3 jména pro holčičku, 3 jména pro chlapečka, 3 názvy jídla, 3 druhy ovoce, 3 druhy 

zeleniny…….Zkrátka co Vás dalšího napadne…/ paměť, slovní zásoba, řečové dovednosti / 

 

- nezapomeňte si také zpívat Vaše oblíbené písničky, zatancujte si, usmívejte se, hrajte si, 

zkrátka dělejte věci, které Vás baví… 

 

Tak to je o nás s Moničkou vše,  

budeme si moc přát, ať se co nejdříve společně uvidíme a budeme si zase spolu ve školce 

užívat…Opatrujte se, posíláme miliony pusinek a hlavně zdravíčko… 

 

 

Vaše Danča a Monča 



  

Poproste maminku nebo tatínka, aby vám pomohli počítat. 







Najděte všechna čísla na obrázku a vybarvěte je. 









 

  



 

  



 


