
DISTANČNÍ VÝUKA  

TÉMA: PĚKNÉ KVÍTKO 

3.5.2021 – 7.5.2021 

 

CÍLE: 
o poznávat jarní tradice a zvyklosti 

o rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní 

o pojmenovat členy rodiny, posilovat prosociální chování ve vztahu k rodině 

o rozvíjet zrakové vnímání, orientaci v prostoru i čase  

o naučit se písničku, básničku pro maminku 

o rozvíjet grafomotorické dovednosti  

o připravit překvapení pro maminku 

 

 

„Ahoj děti, všechny vás zdravíme v novém týdnu. 😊 

V pátek jsme si ve školce užili čarodějnický den a zároveň jsme se rozloučili s měsícem dubnem.  

Tento týden společně přivítáme nový jarní měsíc, věděly byste, který?“  

hádanka 

Přišlo jaro ve chvilce  

v květované košile.  

Každý kvítek dostane,  

ať má svátek nebo ne. (květen) 

 

„Podle čeho myslíte, že tento měsíc dostal svůj název?“  

 

V květnu všechno krásně kvete a voní. Je to čas lásky, radosti a díky přírodě dostáváme další energii. Stačí 

si přivonět ke květům. Když sluníčko dost hřeje můžeme si lehnout do trávy, poslouchat zvuky včel, zpěv 

ptáčků a pozorovat přírodu kolem sebe. V květnu je čas naše sazeničky, semínka přesadit do záhonků. 

Všechny rostlinky zaleje májový déšť a s pomocí větru, včel a sluníčka začnou vznikat postupně první plody.  

 

PONDĚLÍ – PÁTEK  

MÁJ, RODINA, SVÁTEK MATEK 
Stavění májky 

„Děti, víte něco o této jarní tradici? Přečtěte si pohádku a něco se o ní určitě dozvíte.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohádka Vánoční strom v květnu  

Bylo jaro, stromy už zdobily růžové a bílé květy. Anička se svým mladším bráškou Pepíkem byli u babičky a 

dědy na prázdniny. Ti bydleli v jednom malém dřevěném domečku nedaleko města. Děti tam jezdily rády, 

protože vždy zažily něco nového. Večer, když babička povyprávěla dětem pohádku, povídá: „Tak a teď už 

běžte spát, zítra nás čeká výlet do města, podíváme se, jak tam chlapci postavili májku. „Májku?“ diví se 

Anička.  „Co je to ta májka?“ ptá se babičky Pepík. „Májka je symbolem lásky a mládí. Je to..…“ začala 

povídat babička, ale pak se zarazila: „Víte co, děti, do zítřka to bude pro vás překvapením.“ dala dětem 

pusu, pohladila je a popřála dobrou noc. Pepík byl unavený, a tak hned usnul. Za to Anička dlouho 

přemýšlela, co že to budou ve městě stavět.  

 

Ráno se děti s babičkou i dědou vydaly společně do města. Když přicházeli k městu zahlédl Pepík v dáli 

strom, ale bylo na něm něco zvláštního: „Dědo, dědo.“ radoval se Pepík „Za chvíli budou zase Vánoce.“ „Jak 

si na to přišel Pepíku? Vždyť máme teprve jaro, sluníčko krásně svítí a všechno zrovna kvete.“ povídá 

dědeček „Vždyť tu máte vánoční stromeček.“ ukázal na strom, který byl ještě daleko. „Já ho taky vidím, ale 

je nějaký opelichaný, chybí mu větve.“ povídá Anička. Když přicházeli blíže k městu a strom se přibližoval, 

zjistila Anička, že místo baněk jsou na něm přivázané stužky. „Babi, takový divný vánoční strom jsem 

opravdu ještě neviděl.“ povídá Pepík. Zanedlouho došli k vánočnímu stromu, u kterého hrála muzika a 

tančili chlapci s dívkami v krojích s červenými a bílými pentlemi v ruce, které se kolem stromu obmotávaly. 

Najednou Anička zvolala: „Babi, dědo, já už vím, co to je, to není žádný vánoční strom, ale postavená 

májka, o které si nám večer povídala.“ A tak se děti dozvěděly, co je to ta májka. 

 

Otázky k pohádce Vánoční strom v květnu 

„Jaké roční období bylo v pohádce? Co se děje v přírodě na jaře?“ 

„U koho byly děti na prázdninách? Jezdíte děti rády na prázdniny k babičce a dědovi?“ 

„Co děláváte s babičkou a dědečkem, když jste u nich na prázdninách?“ 

„Zkuste podle pohádky říct, jak vypadá májka, čím se zdobí?“ 

„S čím si Pepík spletl májku?“ 

„Co se dělo u postavené májky?“ 

                                             

Příprava vlastní májky doma 

Májka se obvykle staví z kmene jehličnatého stromu zbaveného spodních 

větvích s oloupanou kůrou. Vršek stromu je ponechaný a zdobí se pentlemi.  

 

„Jestli máte doma zahradu a na ní menší strom nebo keř, můžete si z něj na čas 

udělat májku. Stačí když strom ozdobíte různě barevnými pentlemi. U vaší májky 

si můžete zazpívat nějaké písničky a zatančit.“ 

„Jestli zahradu nemáte, vytvořte si májku jednoduše doma v květináči.“ 

 

Potřebujeme:  

větvičku, hlínu, lopatku nebo rostlinu v květináči, barevné pentle, nůžky   

 

Postup:  

„Když při procházce venku narazíte na zlomenou větvičku, vezměte si ji a doma dejte do květináče s hlínou. 

Pokud na žádnou nenarazíte nevadí, vyberte s rodiči doma rostlinu v květináči. Nastříhejte si různě barevné 

pentle na různě dlouhé pásky. Pentle přivažte uzly nebo mašličkami na větvičku.“ 

 

 

 



Pracovní list Cesta za dědou a babičkou (orientace na ploše) 

„Rodiče vezli Aničku s Pepíkem za babičkou a dědou na prázdniny autem, tužkou vyznač trasu, jak projížděli 

městem.“ 

 



Skládanka Dědeček a babička  

„Na obrázcích můžeš vidět dědečka a babičku od dětí z pohádky. Nejprve si obrázky nastříhej podle čar na 

jednotlivé obdélníky, poskládej je pod sebe, aby na sebe jednotlivé části navazovaly a můžeš si je nalepit na 

papír. Nakonec si je vybarvi.“ 

 

 
 

 

 

 



Skládanka Dědeček a babička  

 

 

 
 

 

 

 

 



Pracovní list Co bylo dříve, co později (časová posloupnost) 

„Babičky a dědečci byli kdysi také malými dětmi stejně jako vy a postupně během let zestárli.  

Na dalších obrázcích kromě prarodičů, můžeš vidět rostlinky, které se rodí ze semínek a za čas odkvetou. 

Tvým úkolem bude vystřihnout jednotlivé dílky, zamíchat je a následně seřadit podle času.“  

 

 

 



Pojmenuj členy rodiny na obrázku, popiš obrázek, prohlédni si fotografie své rodiny  

„Jednotlivé členy rodiny na obrázku pojmenuj. Jakmile někoho pojmenuješ, slovo rozděl vytleskáváním na 

slabiky, urči počet slabik a počáteční písmeno slova (např. BABIČKA → BA – BIČ – KA → 3 slabiky → 

BABIČKA).“  

 

Maminko, tatínku, ptejte se dětí na různé otázky k obrázku. S předškoláky procvičujte prostorové pojmy 

(např. vedle, před, za, vpravo, vlevo,…). Dole máte příklady otázek. 

„Co má na sobě oblečené babička? Kteří členové rodiny mají na sobě něco zeleného?“  

„Popiš, kde stojí tatínek? (mezi maminkou a babičkou, za holčičkou,...)“ 

„Kdo je vedle maminky vlevo?“ 

 

Prohlédněte si s dětmi fotografie své rodiny 

„Doma si s rodiči prohlédněte fotografie své rodiny. Víš, jak se jmenují jménem tví rodiče, babička, dědeček, 

zjisti to. Kolik máš dědečků, babiček? Kolik máš sourozenců? 

 

 

 

 

 



Pracovní list Rodina (nápodoba psaní písmen), (pro předškoláky) 

 

 
 



Pracovní list Kolik členů rodiny je v domečku? 

 

 



Omalovánka Rodina  

 

 

 

 
 
 



Stavba rodinného domečku z kostek 

„Máte doma kostky? Společně s rodiči, sourozenci si postavte svůj společný 

domeček, nezapomeňte třeba i na zahrádku.“ 

 

„Ve školce děti postavily různé domy. Někdo velký dům, kde se mohly i 

schovat, někdo dům s bazénem nebo třeba dům, jak vypadá uvnitř.“ 

 

 

 

                               
 

 

                  
 

 



                         
Písnička Muzikantská rodina 

„Naučíme se novou písničku, do které zkusíme zapojit celou rodinu.“ 

 

Artikulační a rytmické činnosti 

„Rodiče se starají o to, aby se vám doma hezky společně bydlelo.“ 

„Co dělá doma obvykle tatínek? Co dělá doma maminka?“ 

 

„Tatínek z písničky opravoval šatník. Posaďte se ke stolu, dejte ruce v pěst, rodiče vám přečtou část první 

sloky a do rytmu budou pěstí bouchat o stůl, poté slova písně společně s nimi zopakujete. Stejným 

způsobem pokračujte s dětmi i se zbývajícími slovy první sloky.“ 

 

„Maminka vařila v kuchyni oběd. Vezměte si dvě pokličky, na které budete doprovázet rytmus druhé sloky 

písně. Postupujte při nácviku podobně jako u první sloky.“

Dechové činnosti  

„Mamince a tatínkovi pošleme z dlaně vzduchem pusinku, 

protože je máme moc rádi.“ 

 

„Našpulte rty a dejte pusinku do vzduchu. Zhluboka se 

nadechněte a dlouhým pomalým výdechem pošlete první 

pusinku mamince a poté druhou pusinku tatínkovi.“  

 

 

  



https://youtu.be/Ils-UAL80NM  
 

 

 
 

Maminky budou mít svátek  

„Víte děti, kdo tuto neděli bude slavit svátek?“ 

hádanka 

Z bříška ses jí narodil,  

mlíčko od ní jen jsi pil. 

Kdopak je ta vzácná dáma? 

Přece tvoje zlatá …. (máma) 

 

  

https://youtu.be/Ils-UAL80NM


Vymodeluj mamince korále na náhrdelník 

„Mamince na obrázku se ze šňůrky vyvlekly korále. Máš doma plastelínu? Vymodeluj jí na šňůrku nové. 

 Předškoláci modelujte korále a pokládejte je za sebou podle dole znázorněných kuliček.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Nakresli svou maminku 

„Nejprve si pořádně svou maminku doma prohlédněte, jaké barvy má oči, jaké má vlasy. Vezměte si 

pastelky a na bílý papír zkuste nakreslit její obličej. Mladší děti můžete využít předkreslenou předlohu.“ 

 

  



Grafomotorický list Srdíčko pro maminku  

 

 



TATÍNKU, pomůžeš mi připravit překvapení pro maminku? 

„Tatínci, pomozte svým dětem připravit překvapení pro maminku k nedělnímu svátku. Co má vaše maminka 

ráda?“ 

 

Básnička pro maminku k svátku 

„Můžete své děti naučit třeba básničku.“ 

 

Maminka 

V bříšku jsi mě nosila,  

v kočárku mě vozila.  

Pamatuješ první zoubek? 

Natlučení kolínko? 

 

U všeho jsi vždycky byla,  

moje sladká maminko. 

Za každou tu chviličku,  

nosím si tě v srdíčku.  

  

Výrobek pro maminku Srdíčko s tulipánem  

Potřebujeme:  

tvrdé bílé nebo barevné papíry, šablony srdíček (větší a menší), měkké 

barevné papíry, tužku, nůžky, pastelky, temperové barvy, houbičku, lepidlo 

 

Postup:  

„Na tvrdý bílý papír si nakreslete a vystřihněte jedno větší srdíčko a jedno 

menší srdíčko. Můžete využít i níže přiložené šablony.“ 

 

„Větší srdíčko si ozdobte podle své fantazie pomocí houbičky temperovými 

barvami, pokud nemáte, tak pastelkami. Menší srdíčko nechejte bílé, nalepte 

do středu většího a přeložte je na půl“ 

 

„Na měkké barevné papíry si nakreslete a vystřihněte alespoň 3 stejné hlavičky tulipánů. Všechny přeložte 

na půl. Na poloviny z vnější strany naneste lepidlo a postupně je začněte po jednom k sobě lepit. První 

nejdříve připevněte k překladu srdíčka. Ze zeleného papíru vystřihněte nebo dokreslete stonek s listy.“  

 

              

 

 

Doufáme, že překvapíte svou maminku a v neděli si společně užijete SVÁTEK MATEK.     



Šablony na srdíčka  

„Šablony můžete využít i jinak. Ozdobte si je kresbou pastelkami, vystřihnětě  a poté přivněte na špejli. 

Můžete ho ozdobit i uvázáním mašličky. Maminka si srdíčko může zapíchnout do květináče.“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


