
Ahóóój děti, 

přeji vám krásný páteční den! 

 
Po ránu pár zvídavých otázek: Jak jste se na dnešek vyspinkaly? Zdál se vám nějaký sen? A 

uměly byste vyprávět, o čem se vám zdálo? Co jsi dnes měl/a dobrého k snídani? A víš, jak se 

říká 2 dnům, které nyní máme před sebou? Znáš svoji adresu? Pokud to ještě nevíš, vůbec 

nevadí, zjisti to dnes od dospělých, zkoušej si to opakovat a zapamatovat.  

1. Na úvod vám dnes nabízím venkovní aktivitu „Jdi a najdi to“. 

Informace pro rodiče: Toto je varianta hry na hledání pokladů. Stačí vymyslet seznam věcí, 

které mají děti najít. Vyhrává ten, kdo najde vše ze seznamu v nejkratším časovém limitu. 

Základem je seznam. Pro menší děti se hodí ukázka předmětů, které mají 

hledat. Nezapomeňte děti vybavit krabičkou. Nám ve školce se v minulosti osvědčily obaly od 

vajíček.  

 

 

Před zahájením je vhodné si s dětmi popovídat o respektování přírodního prostředí. Při 

hledání pokladů v přírodě bychom se měli chovat citlivě, abychom ji svými aktivitami co 

nejméně ničili. Třeba když hledáme kytičku, není nutné utrhnout celou rostlinu, stačí jen jeden 

kvítek. Hru často používáme na výletech jako motivaci, když se dětem nechce šlapat. Zadání 

obvykle nemáme předem připravené a úkoly vymýšlíme společně cestou. V menším počtu dětí 

poklady nesbíráme, jen si je ukazujeme, některé se totiž ani nedají sebrat. 

Další varianta hry: 

Místo sbírání pořizujte fotky. Tato varianta přijde vhod v oblastech s chráněnými druhy rostlin, 
které se nemohou trhat. Do seznamu pak můžete přidat i zvířata, hmyz nebo věci, které sbírat 
nelze. 

 



2. Další nabídkou pro vás, milé děti, je květinové pexeso. Kdo z rodičů má doma 

tiskárnu, maminka nebo taťka mohou vytisknout dvakrát a hrát s dětmi jako klasické 
pexeso. Předškoláčci mohou navíc určit první a poslední hlásky názvů rostlin a 
rytmizovat (vytleskat, určit počet slabik). Dále můžeme pojmenovávat části rostlinky, 
barvy květů atd. Některé děti v MŠ již rády opisují (napodobují tvar tiskacích písmen). 
Těmto dětem tedy kartičky nabídněte k opisování, pokud projeví zájem. 

 

 

 

 

 

 

 



3. A je zde naše tvořivá chvilka. Tentokrát doma najdi různé korálky a pokud žádné 
nemáš, dají se využít i zmačkané kuličky z barevného papíru. Dále si vystříhej květy 
tulipánku, pokus se bez šablony, protože každý potom bude jinak krásný! Dále vystříhej 
zelená kolečka, která po navlečení na bavlnku či provázek vypadají jako stonek. 
Výborně! A krásný závěs do okna je na světě!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Máš chuť stříhat, lepit, počítat? Vybarvi petrklíč, rozstříhej obrázek na proužky a slož 
ho zase zpět. Starší sourozenec nebo rodiče ti mohou dílo zkontrolovat . Můžeš si 
také celý obrázek nalepit na papír…Tak to je paráda, dobrá práce! 
 

 

 

 



5. Samozřejmě vám posílám i tip na krásně vypadající a lahodnou svačinku. Pusťte se do 

přípravy! 

 

 

 

 

 

Ingredience 

 1 banán 
 4 lžíce bílého jogurtu/tvarohu 
 vlašské ořechy 
 kustovnice (Goji) – lze nahradit tím, co máte doma a máte rádi 
 lístky meduňky 
 karob (zdravější alternativa kakaa nebo čokolády) nebo kakao 
 kokos 

Banán rozkrojíme podélně na poloviny. Jogurt nebo tvaroh si rozdělíme na dvě části, do jedné 
zamícháme karob či kakao. Rozdělíme na banán a dozdobíme ořechy, kustovnicí a lístky 
meduňky. Posypat můžeme kokosem, karobem nebo jinými dobrotami. 

Tak si hezky pochutnejte! 

 

 

 

 



6. Milé děti, na závěr bych vám chtěla pustit vaši oblíbenou písničku..Těším se, až si ji spolu 

všichni ve školce zazpíváme!  

 

(viz odkaz na video z návštěvy Magdy Malé) 

 

 

 

Užijte si krásný víkend! 

Vaše paní učitelka Eva 

 


