
Vážení rodiče.
V současné době je mateřská škola z důvodu pandemie uzavřená.
Jelikož má Vaše dítě ve školním roce 2020/2021 povinné předškoní vzdělávání,  nabízíme Vám
několik činností, které lze s dětmi provádět doma. 
Využijte společné chvíle povídáním, zpěvem, společnou hrou. Uvidíte, že to pro všechny budou
nezapomenutelné okamžiky.
Pro děti jsme s kolegyněmi připravily nabídku různých aktivit a úkolů. U některých činností máte 
v nabídce na výběr několik pracovních listů. Záleží jen na Vás, zda dítě vypracuje všechny nebo 
si  vybere jeden. U některých si pouze povídejte, jiné se pokuste vypracovat písemně.
Pokud budete mít problém s tiskem pracovních listů, kontaktujte do konce týdne paní ředitelku 
na tel. čísle 739 097 751, se kterou se dohodnete na převzetí natištěných pracovních listů. 
Prosíme, vypracované úkoly si ukládejte, po otevření školky se na ně rády podíváme (pracovní listy
založíme dítěti do sešitu). Věříme, že společně strávené chvíle se svým dítětem si krásně užijete.
                                                                                              Mnoho zdaru přeje kolektiv MŠ Vápenná

 
1. Vím, jak se jmenuji celým jménem, znám jména rodičů i místo bydliště.

2. Vykresluji a nepřetahuji.
- příloha č. 1 

3. Vyjmenuji roční období, znám některé charakteristické znaky pro dané období.
- příloha č. 2 

4. Vyjmenuji dny v týdnu

5. Pojmenuji, nakreslím geometrické tvary.
- příloha č. 3 Pracovní listy 

6. Počítám do 10.
- příloha č. 4

7. Oblékám se sám(a), zapínám knoflíky, zip.

8. Umím zavazovat mašličku na botách.

9. Přednesu básničku.
- příloha č. 5

10. Zazpívám písničku.
- příloha č. 6

11. Obkreslím skupinu teček.
- příloha č. 7

12. Napíšu své jméno (s předlohou nebo bez předlohy).

13. Nakreslím postavu (např.maminku, tatínka, sebe).



14. Nakreslím, namaluji strom.

15. Uklízím po sobě hračky.

16. Tvořím nadřazené pojmy (např. jablko, banán, švestka = ovoce).
- příloha č. 8

17. Vyslovuji správně všechny hlásky.
- příloha č. 9

18. Kreslím obrázky (dle vlastní fantazie).

19. Používám kouzelná slovíčka (prosím, děkuji, dobrý den apod.).

20. Držím správně tužku.

21. Při jídle používám příbor.

22. Vyprávím pohádku (podle obrázku, bez obrázků).
- příloha č. 10

23. Stříhám po čáře různé tvary, vystřihuji obrázky z časopisů.

24. Poznám barvy i s odstíny.

25. Pojmenuji první hlásku ve slově, pokud mi to jde, tak pojmenuji i poslední hlásku ve 
slově.

26. Určím počet slabik ve slově.

27. Dokážu pojmenovat, co je nad, pod, vedle, před, za, nahoře, dole.
- příloha č. 11

28. Určím pravou a levou ruku a předměty umístěné vpravo, vlevo.

29. Dokážu pojmenovat, kdo stojí v řadě před, za, hned před, hned za, první, poslední
- příloha č. 12

30. Napodobím psací písmo dle vzoru.
- příloha č. 13 (Prosíme, napište větu vlastní rukou psacím písmem a dítě ji pod to přepíše – 
nabízený pracovní list je pouze motivační – písmo na něm není vzorové).

31. Umím pracovat s lepidlem (obrázky, prostorové výtvory apod.)

32. Dokážu překládat papír.
- příloha č. 14

33. Házím a chytám míč.

Přejeme mnoho zdaru!!!


