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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Předškoláci MŠ 

TÝDEN 08.03.–12.03.2021 

 

Milí rodiče, posíláme Vám práci pro Vaše předškoláky. Prosíme, vytiskněte jim materiály a 

pomozte jim s vysvětlením zadání a případně s jejich vypracováním. 

Nový týden pokračujeme v tématu: Vítání jara. Choďte s dětmi ven, budeme rády i za nějakou 

fotografii na pěkném místě během vycházky. Všímejte si všeho hezkého kolem sebe, užívejte 

si to nadcházející jaro plnými doušky. 

Vypracované úkoly nám prosím zašlete na email: zaneta.stefanova@zsmskamyknv.cz nebo 

jana.hovorkova@zsmskamyknv.cz. Děkujeme. Učitelky třídy SOVIČEK 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat i přes telefon či WhatsApp na číslech: 

Žaneta 773 636 009, Jana 723 742 435 

 

A začneme vesele, prvním úkolem je naučit se krásnou veselou písničku, můžete si ji pouštět 

z přiloženého odkazu: 

 

Jaro, léto, podzim, zima - Míša Růžičková 

(527) Míša Růžičková - Jaro, léto, podzim, zima (Minidisko Cvičíme s Míšou 6) - YouTube 

 

Kdyby bylo v zimě léto, to by bylo prima, 

plavem v moři v rukavicích a není nám zima. 

Kdyby bylo v zimě léto, byl by pěkný zmatek, 

z kamaráda sněhuláka zbylo by pár kapek. 

 

Jaro, léto, opakuje se to, podzim zima stále dokola. 

Jaro léto a jak dále je to, kdo ví ať to nahlas zavolá:“ jaro! ...a co můžeme dělat na 

jaře?“ 

 

Na jaře, když sluníčko nám dobré ráno dává, 

motýlek se protahuje, křídly na nás mává. 

Srnečky a zajíčkové těžkou mají práci, 

staví hnízda pro mláďátka s nimi všichni ptáci. 
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Jaro, léto, opakuje se to, podzim zima stále dokola. 

Jaro léto a jak dále je to, kdo ví ať to nahlas zavolá: „léto! a co můžeme dělat v létě?“ 

 

Kdyby bylo v létě zima to by bylo hloupý, 

o prázdninách u rybníka padaly by kroupy. 

Kdyby bylo v létě zima pozvem Eskymáky 

rozdáme jim nanuky a vezmeme si taky. 

 

Jaro, léto, opakuje se to, podzim zima stále dokola. 

Jaro léto a jak dále je to, kdo ví ať to nahlas zavolá: „podzim! a co můžeme dělat na 

podzim?“ 

 

Na podzim se medvíďátka ukládají k spánku, 

broučkům zbylo ještě trošku medoviny v džbánku. 

Kolem cesty můžem vidět pochodovat ježky, 

bývá mlha, že i ptáci musí chodit pěšky. 

 

Jaro, léto, opakuje se to, podzim zima stále dokola. 

Jaro léto a jak dále je to, kdo ví ať to nahlas zavolá: „zima! a co můžeme dělat v 

zimě?“ je to, kdo ví ať to nahlas zavolá: „zima! a co můžeme dělat v zimě?“ 

  



Postupujte podle návodu: 

 

  



Pokračujte v barevné řadě podle zadání. Snažte se nepřetahovat, vybarvěte všechna pole, 

pojmenujte jednotlivé barvy: 

 

  



Rozstříhejte si pexeso  a zahrajte si se sourozenci, nebo s rodiči: 

 

  



Sudoku jsme již společně také trénovali. Potrapte své hlavičky. Připomínáme, že v každém 

sloupci, každé řadě i v každém čtverci smí být každý z tvarů pouze jednou. Nezapomeňte 

pojmenovat jednotlivé tvary, řekněte rodičům, co je nahoře, dole, vedle, mezi, vpravo, vlevo: 

 

  



A ještě vás čeká grafomotorické cvičení. Každou z cestiček projíždějte alespoň 5x plynulým 

pohybem, dbejte na to, jak držíte tužku a jak u práce sedíte: 

 

  



A nakonec si zkuste doma vyrobit veselou housenku. Potřebujete jen karton na vajíčka 

(poproste rodiče, ať vám z něho ustřihnou proužek), vodovou či temperovou barvu, barevné 

papíry, nůžky a lepidlo. Hlavičku lze vyrobit i ze zmačkaného papíru. Inspirovat se můžete na 

přiloženém obrázku. Už se moc těšíme na vaše výrobky: 

 


