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DOPORUČENÉ OFF- LINE VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ - není potřeba 

internet 

U dětí předškolního věku se jedná o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich 

domácím prostředí – např. tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, společná hra s rodiči a 

sourozenci, příprava jídla a stolování, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí 

zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia dětských výtvorů…) 

PŘEDKLÁDÁME INSPIRACI VZDĚLÁVACÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH VZDĚLÁVÁNÍ 

DÍTĚ A JEHO TĚLO  

- Dostatek volného pohybu 

- Praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (mytí a utírání nádobí, úklid nádobí, zalévání 

květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu, pomoc při vaření…) 

- Hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálků, mozaiky, vystřihování…) 

- Sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání, vázání kliček, zapínání knoflíků, zipů, hygiena, stolování…) 

- Hry s pískem, modelínou, barvami apod. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

- Čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího) 

- Zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí, změn v přírodě…) 

- Hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…) 

- Manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar, počet…) 

- Třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, oblečení, párování ponožek…) 

- Hry pro orientaci v prostoru a v rovině (hra na schovávanou, vyhledávání předmětů schovaných 

v místnosti, vyhledávání detailů v obrázku, co je nahoře, dole, mezi, vpravo, vlevo…) 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

- Společenské hry 

- Hry s pravidly 

- Komunikace s druhými, vzájemné vytvoření a uplatňování pravidel soužití 

- Zdvořilostní návyky – zdravení, poděkování, požádání, omluva… 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

- Zvyky a tradice ve svém okolí 

- Jak se chovat doma, v obchodě, na návštěvě, v divadle, na hřišti… 

- Námětové hry (hraní rolí-na povolání, na rodinu…) 

- Poslech hudby, seznamování s uměním…) 
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DÍTĚ A SVĚT – pozorování okolí, pracovní činnosti – péče o rostliny, zvířata, seznamování s ekologií - třídění 

odpadu, šetření vodou a energiemi… 

CO BY MĚLO BÝT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?  

- Věnujte dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat 

jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme 

- Povídejte si s dítětem, vyprávějte si 

- Každý den si najděte chvíli na čtení. Nikdy není brzo na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít 

dětem číst. Můžete si z toho vytvořit krásný rituál před spaním a i v jiný čas 

- Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že 

rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku…, to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že 

není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit – i když to nebude dokonalé – pokazit se může, 

napravit se musí - znají ze školky 

- Učte děti chovat se vědomě, aby se něco zlého nestalo, nehoda není náhoda! 

- Zapojujte děti do běžných činností doma, v zahradě, v dílně 

- Hrajte s dítětem běžné dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto, Člověče, nezlob se, domino…) 

- Dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu (dítě by mělo mít minimálně 24 hodin pohybu týdně) 

- Učte děti dodržovat pravidla 

„CHOVEJME SE K DĚTEM S LASKAVOU DŮSLEDNOSTÍ“ Z. Matějček 

 

DOBRÉ NÁPADY NEJEN NA BŘEZEN – CHCETE- LI – ÚKOLY PRO DĚTI NA DOMA 

- NA PROCHÁZCE POZNEJ SMRK, BOROVICI, BŘÍZU, DUB 

 

- NAKRESLI OBRÁZEK TVOJÍ RODINY, DEJ HO SPOLU S NĚJAKÝM „POKLADEM“ DO SKLENICE OD 

MARMELÁDY A ZAKOPEJ NA ZAHRADĚ NEBO NA MÍSTĚ, KTERÉ SI BUDEŠ PAMATOVAT 

 

- OSLAV 1. JARNÍ DEN TÍM, ŽE SI AŽ DO VEČERA UDRŽÍŠ DOBROU NÁLADU A BUDEŠ JI ROZDÁVAT VŠUDE 

KOLEM 

 

- PŘEČTI SI S RODIČI O TOM, PROČ SE SLAVÍ VELIKONOCE 

 

- RÁNO SI ÚPLNĚ SÁM / SAMA USTEL SVOU POSTEL, JAK NEJLÉPE TO DOVEDEŠ A ZKUS TO DĚLAT KAŽDÝ 

DEN 

 

- ZAZPÍVEJ SI SVÉ OBLÍBENÉ PÍSNIČKY, NEZAPOMEŇ NA ŠKOLKOVSKÉ LOGOPÍSNIČKY  

- ZATANCUJ SI A DEJ DO TOHO VŠECHNO 
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- NA PROCHÁZCE HLEDEJTE PLACATÉ KAMENY, DOMA JE UMYJTE A POMALUJTE PODLE FANTAZIE 

 

- DOBŘE SE NAUČ NĚJAKÝ JAZYKOLAM NEBO JENOM OPAKUJ  –TŘEBA – MÁMA MÁ MÁLO MÁKU- 

NENAOLEJUJE-LI JŮLIE KOLEJE, NAOLEJUJI JE SÁM  – STRČ PRST SKRZ KRK – NA CVIČIŠTI ČTYŘI SVIŠTI 

PIŠTÍ – KRÁLOVNA KLÁRA NA KLAVÍR HRÁLA – OD POKLOPU KE POKLOPU KYKLOP KOULI KOULÍ – 

DALAJLÁMA V LOMU LÁME SKÁLU 

 

- O VÍKENDU PŘIPRAV RODIČŮM SNÍDANI DO POSTELE – JEN TO, CO BEZPEČNĚ ZVLÁDNEŠ 

 

- SROVNEJ SI OBLEČENÍ, HRAČKY VE SKŘÍNI A POŘÁDEK SE SNAŽ UDRŽOVAT 

 

- NAUČ SE NOVOU BÁSNČKU A PÍSNIČKU 

 

- UPLEŤ S TATÍNKEM POMLÁZKU. BLÍŽÍ SE VELIKONOCE 

                 …..UŽIJ SI TO A NEZAPOMEŇ POSLAT FOTKY PANÍ UČITELCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        


