
Ahoj děti,  
 

moc Vás zdravíme ze školky, která je nyní zavřená a my na Vás tady moc myslíme. 

Minulý týden byl karneval a tak jsme rádi, že jsme ho stihli. Povídali jsme si o masopustu 

vzpomínáte? K masopustu a jeho oslavám jsme tvořili nákupní seznam, abychom mohli uvařit 

nějaké jídlo, protože jídlo k masopustu patří. 

 

Posíláme proto první soubor úkolů. Úkolů bude více. Některé je potřeba vytisknout, pokud 

doma nemáte tiskárnu, mohou si rodiče ve středu mezi 9-11 hod. úkoly vyzvednout vytištěné 

ve školce. My Vám je tu připravíme. 

 

Vyrobte doma masopustní koláč z papíru. Různé koláče můžete jako inspiraci najít na 

Pinterestu. 

Kdybychom byli ve školce, povídali bychom si o pohádkách, proto úkoly pro Vás jsou o nich. 

Najdete tu pohádkové postavy z pohádky O Řepě. Ty, které se Vám líbí nejvíc si vystřihněte 

a nalepte na špejli. Můžete si je ale i nakreslit sami a zahrát si s nimi pohádku. 

Ve školce si pouštíme písničku Večerníček od Karla Černocha – doma si ji také pouštějte, 

můžete se jí dál učit, pak si ji společně budeme zpívat . 

Vyrobte si doma pohádkového Koblížka, je velmi jednoduchý - fantazii se meze nekladou, 

můžete ho s rodiči upéct, ušít, lepit, modelovat atd. Pokud se chcete pochlubit, můžete nám 

poslat vyfocený výrobek na email . 

Budeme také rádi, když nám na jeden papír nakreslíte nějaké pěkné pohádkové postavy, 

které znáte. Také posíláme nějaké omalovánky k vytisknutí – prosím vybarvujte pečlivě, 

snažte se nepřetahovat. Maminka Vám zkontroluje úchop tužky – špetkový úchop  je správný. 

Dále je v příloze obrázek, který je rozdělený na čtverečky, obrázek rozstříhejte a 

nalepte  nejlépe na  barevný papír a vybarvěte. 

Taky si určitě doma s mamkou nějaké pohádky čtěte, můžete je pak převyprávět někomu 

jinému. Naučíte se tím rozvíjet slovní zásobu. Pokud si vyrobíte nebo máte doma nějaké 

divadlo, můžete si s rodiči zahrát pohádku. 

Až bude pršet můžete si čas zkrátit hrou "Na Popelky" - přebíráním čočky a hrachu či jiné 

zrniny, kterou máte doma. Procvičíme si tím prstíčky. Ti šikovnější můžou přebírat pinzetou. 

Vytříděné hromádky pak můžete zvážit a určit kde je více a kde méně. co udělat, aby všude 

bylo stejné množství? Také můžete zrniny počítat  a  skládat z nich obrázky. 



Pokud máte doma tempery a rádi malujete, vytvořte si draka. Budete k tomu potřebovat 

zelenou barvu, kterou nanesete na svou dlaň i prsty a vytvoříte na papíře otisk. Až zaschne 

zkuste si představit, že je to pětihlavý drak. Prstíky jsou krky a hlavička, dlaň je tělo. Přimalujte 

dolů nohy a na prstíky dračí tlamy i se zuby a může jim šlehat plamen z pusy, fantazii se meze 

nekladou. Můžete přimalovat rytíře, princeznu či hrad a obrázek je hotový :-) 

Až Vám bude s rodiči dlouhá chvíle. Můžete si zahrát pantomimu –  je to vlastně divadlo hrané 

lidmi, kteří ale nevydávají žádné zvuky, hrají jen svým tělem. 

Pokud bude hezky určitě se vyvětrejte venku a nezapomeňte na nějaký ten pohyb. Můžete třeba 

obíhat strom jako dědeček Mrazíček. Zkuste si počítat kolikrát jste ho oběhli nebo vám 

maminka může na stopkách změřit čas. 

 

 

Moc se těšíme, věříme, že se to povede. 

 

Úkolů Vám zasíláme opravdu hodně, ale ničeho se nelekejte, úkoly můžete plnit až do 15.3., 

kdy se Vám znovu ozveme a pošleme úkoly s jarní tematikou. Pokud na nějaký úkol nemáte 

materiál, nic se neděje, zkuste jiný. Výrobky si schovávejte, až se uvidíme, rádi si je 

prohlédneme a bude tu za ně čekat odměna :-) 

 

Máme Vás rádi opatrujte se a těšíme se brzy na viděnou. Žaneta a Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 


