
 

 

Milé děti, předškoláci, rodiče a další šikulky z naší školky,  

abyste se doma nenudily a mohly si procvičovat, co už třeba znáte a umíte, posíláme vám náměty na zábavné chvilky 

s rodiči nebo sourozenci. Moc na vás myslíme a doufáme, že se zase brzy všichni v pořádku sejdeme. 

Vaše paní učitelky ze školky  

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ aneb pojďte s námi do pohádky 

KLOBOUČEK PRO SNĚHULÁČKA – děti si vytvoří dle vlastní fantazie a za pomoci rodičů klobouk, hrnec 

z papíru. Budeme potřebovat čtvrtku, kterou si děti ozdobí malbou, kresbou, tiskáním, polepením vystřižených 

obrázků, barevného papíru. Každý dle svých možností a fantazie. Nakonec čtvrtku stočíme, slepíme a doděláme po 

stranách uši (dva proužky papíru). Děti využijí vlastní fantazie, procvičí správné držení tužky a nůžek. A máme tu 

Olafa . 

KAMARÁD TUČŇÁK – poprosíme rodiče, aby nám přes celý papír nakreslili velkou osmičku, děti ji potom 

několikrát obtáhnou černou pastelkou (vznikne nám tělo tučňáčka), nakonec dokreslí oko, zobáček, křídla, nožky a 

pozadí. Děti procvičují správné držení tužky, uvolňují zápěstí při kreslení.  

Vzor v příloze. 

NA NÁVŠTĚVĚ V POHÁDCE – prohlédněte si s dětmi obrázkové knížky, nechte je vyprávět podle obrázků, 

přečtěte jim pohádku, kdykoliv během dne, nejen před spaním. Zkuste den bez počítače a tabletu. Ukažte dětem, 

čemu se říká KNIHOVNA. 

Připomeňte dětem, jak správně s knihou zacházet. 

- umýt si ruce 

- nejíst při prohlížení knížky 

- nekreslit do knihy 

- nestříhat knížku 

- netrhat listy 

- kam se knížka ukládá? 

Zahrajte si na „Knihovnu“ nebo „Knihkupectví“ 

- připravte si papírové peníze, průkazky do knihovny, papír na zabalení knih (stačí novinový papír nebo 

z letáků) a můžete začít . 

- vyprávějte si s dětmi nad obrázky, nechejte děti obrázek popsat, vyhledávejte obrázky na dané téma. Např. 

zima, zvířátka…. 

- počítejte při nakupování knížek. 

 

KOULOVÁNÍ – zmačkejte s dětmi papír v papírovou kouli a pokuste se o házení do libovolné nádoby (koš na 

prádlo, velká mísa…) Děti procvičují hod spodním nebo vrchním obloukem, motoriku ruky při mačkání papíru. 

Můžete soutěžit celá rodina, kdo nahází nejvíce . 

ŘÍKANKY PRO SNĚHULÁČKY – děti rozvíjí slovní zásobu, dbáme na správnou výslovnost, rozvíjíme 

komunikativní dovednosti u dětí. Nejdříve děti opakují říkanku po rodičích, později se pokusí o samostatný přednes. 

Můžeme říkanku doprovodit tleskáním, dupáním – rytmizování slov, nebo pohybem.  

 

 



 

 

            SNĚHULÁK 

SNĚHULÁK JE PANÁČEK, (ukazujeme střížku nad hlavou) 

MÁ NA HLAVĚ PLECHÁČEK. (poklepeme si rukou o hlavu) 

MÍSTO OČÍ UHLÍKY, (ukazujeme oběma rukama na oči) 

A AŽ DOLŮ KNOFLÍKY. (jednou rukou naznačujeme řadu knoflíků) 

CHODÍ, CHODÍ BOS, (kroky na místě) 

MÁ ČERVENÝ NOS. (náznak velkého špičatého nosu)                                                                                                                                                 

         ZIMA 

CUPY, DUPY, CUPY, DUPY, 

ZIMA STOJÍ U CHALUPY. 

VEZMEME SI RUKAVICE, 

SÁNĚ, BOBY A ČEPICE,                                                              

VYBĚHNEME RYCHLE VEN,                                               

NA SNĚHU SE ZAHŘEJEM. 

   JAK NÁM SLUŠÍ ZIMA 

KDYŽ TI MRZNOU OBĚ UŠI 

A ZČERVENÁ NOS, 

TO TI ZIMA PĚKNĚ SLUŠÍ, 

TAK JI KLIDNĚ NOS.             

VLOČKA 

LETÍ VLOČKA Z NEBE, (BĚH PO ŠPIČKÁCH) 

NOS JI HROZNĚ ZEBE. (BĚH, DRŽÍME SI NOS) 

VŠE SE ZMĚNÍ RÁZEM, (ZASTAVIT, HLAVA KÝVÁ „ANO“) 

AŽ DOPADNE NA ZEM. (RYCHLE DO DŘEPU) 

 

Můžete nakreslit spoustu dalších obrázků nebo s rodiči něco vytvořit do vaší knížky (portfolia).  Budeme se moc těšit, 

až vaše obrázky a výrobky přinesete. 

 Další různé náměty a nápady na práci s předškolními dětmi můžete najít na: 

pinterest.com – aktivity, nápady, tvoření, pracovní listy, úkoly 

sikovny- cvrcek.cz – říkanky, hry a tvorba pro děti 

predskolaci.cz – aktivity, náměty pro dospěláky a děti v MŠ 

 

 


