
Jméno dítěte:                                        Třída:  

Distanční výuka předškoláků 
  

Vážení rodiče, dostává se Vám do ruky soubor aktivit pro 
předškoláky, který je zároveň i distanční výukou, kterou jsme povinni 

zajistit. Domácí výuku si můžete doplnit též o videa, které budou 
pravidelně vkládána na webové a FB stránky naší školy.  

Prosíme Vás o vypracování a splnění, co nejvíce nabízených aktivit 
s ohledem k Vaší rodinné situaci a s ohledem k možnostem Vašeho 
dítěte. Dítě do práce nenuťte, spíše vhodně motivujte. Úkoly jsou 
zaměřeny na všechny složky vývoje. Je ale potřeba brát v potaz 
úroveň vývoje Vašeho dítěte. Úkoly vysvětlujte jasně a buďte 
dítěti nápomocni, když si nebude vědět rady. Není podmínkou 
všechny úkoly splnit, ale pokusit se alespoň chvilku každý den 



nějaký čas učení věnovat. Vyberte si z nabídky, co se Vám nebo 
dětem bude líbit, protože těch aktivit je opravdu mnoho. 

 Pokuste se distanční výuku udělat pro dítě zábavnou a hravou 
formou.  

Tento soubor nám přineste zpět do mateřské školy až do ní opět 
nastoupíte. 

 Děkujeme za spolupráci a doufáme, že se Vám a Vašim dětem 
nabízené aktivity a činnosti budou líbit.  

 Tým MŠ Borovany 
 

Nabídka činností aneb co můžeme dělat 
doma a tím se učit a rozvíjet… 

• Choďte na dlouhé procházky a sbírejte přírodniny, listy a plody podzimu.  
• Vyrobte si venku přírodní mandalu nebo stavte v lese domečky pro 

skřítky.  
 
 

• Pozorujte ptáky. Můžete jim začít sypat potravu do krmítka. Můžete si 
vyrobit krmítko jednoduše i doma. Inspiraci najdete o pár stránek níže. 
Zkuste poznávat různé druhy ptáků. Na YouTube si můžete pustit krátké 
video „Kdo nám létá na krmítko“. 

• Pouštějte draka. Můžete si ho i vyrobit.  



• Zpívejte si lidové písničky. Pusťte dětem písničky a nechte je tančit. 
Pohybem mohou vyjádřit charakter hudby-energická, rychlá, pomalá, 
něžná … 

• Vařte společně. Nechte dítě krájet, strouhat, odvažovat, přinášet různé 
suroviny, …  

• Zapojte dítě do domácích prací-vynést koš, roztřídit prádlo, pomoct 
uklidit nákup, připravit stůl k jídlu, … 

• Povídejte si. Rozšiřujete tak dítěti slovní zásobu.  
• Čtěte si pohádky a příběhy. Povídejte si pak o přečtených pohádkách. 

Ptejte se dítěte na různé otázky týkající se pohádky nebo příběhu. 
Nechte ho, ať jednoduchou pohádku nebo příběh vypráví samo. Zkuste si 
příběhy i vymýšlet a zapojte tak fantazii.  

• Vyrábějte zvířátka nebo postavičky z přírodnin. Pokud máte, vydlabejte 
dýni dle vaší fantazie.  

• Procvičujte pojmy vpravo x vlevo, před x za, 
nahoře x dole, pod x nad 

• Procvičujte pojmy méně x více x stejně. 
Porovnávejte skupiny předmětů (např. kaštany). 
Procvičujte i počítání.  

• Skládejte obrázky ze sirek dle předlohy nebo dle fantazie. 
• Povídejte si o zvířátkách v lese a jak se připravují na zimu. 
• Na konci listopadu si vyrobte adventní věnec. 1. adventní bude již 29. 

listopadu.  



Jak se javor strakatil 
Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy ještě nebyl podzim. Stromy byly zelené pořád a už je to 
přestávalo bavit. Zvlášť jeden javor věčně hudroval. „Mám toho až po krk!“ pokřikovat kolem. 
„Vypadám jak zelí! Stromy jsou zelené, keře jsou zelené, tráva je zelená, kam se kouknu, tam se 
něco zelená jak blázen! S tou zelenou to Sluníčko přehnalo!“ „Ale ale!“ říkalo Sluníčko pěkně 
svrchu. „Zelené je tak akorát a mlčte! A zelená je zdravá na oči!“ 

Jenže to bylo javoru srdečně jedno. Celé dny přemýšlel, jak si změnit barvu. A když někdo po 
něčem moc touží a moc se o to snaží, někdy se mu to časem povede. Jednoho dne, kdy Sluníčko 
spalo v mracích, javor konečně dostal nápad, jak to udělat. Začal žloutnout a žloutl a žloutl, až 
vypadal jako lesní med. Zhlédl se v rybníce a připadal si krásný. A pak dostal ještě lepší nápad a 
udělal po sobě rudé šmouhy. A fialové! A hnědé! A sem tam zlaté jiskry! A báječně se rozdováděl a 
vyváděl a řádil, dokud nebyl strakatější nežli strakatec. 

Pak se probudilo Sluníčko. Ospale rozhrnulo mraky a nemohlo uvěřit svým očím. Dole stálo něco 
ztřeštěného a natřásalo se to jako na pouti. „Co,“ vyhrklo Sluníčko, „co je to za kašparádu tamhle 
dole? Haló, ty tam! Co jsi zač?“ „Přece javor!“ řekl javor a znovu se šťastně natřásl. „No tohle!“ 
trhlo sebou Sluníčko. Honem vytáhlo notes, zalistovalo v něm, ale v notýsku stálo jasně JAVOR 
ZELENÝ. „Vždyť jsem to vědělo!“ řeklo zmateně. „Přiznej se, ty jsi javor! Jak to, že nejsi zelený?“ 
„Protože jsem žlutý“ odpověděl javor. Sluníčko pohněvaně prsklo: „To je hloupost! Ty nemůžeš 
být žlutý! Kdybys byl žlutý, tak mám napsáno JAVOR ŽLUTÝ. Ale já tu mám JAVOR ZELENÝ!“ Javor 
se spokojeně usmíval a mlčel. „Jsi Číňan?“ houklo na něj Sluníčko. „Ne.“ „Jsi žloutek? Pampeliška? 
Nebo kuře?“ křičelo Sluníčko rozčileně. „Nejsi, nejsi, nejsi! Tak se koukej zelenat a hned!“ „To 
nejde“ řekl javor vlídně. „Jsem javor žlutostrakatý.“ „Zmatky!“ vzdychlo ztrápeně Sluníčko. 
„Jenom zavřu oči a už tu jsou zmatky! Ty si myslíš, že ti to tak sluší? Vypadáš jako maškara!“ „A ty 
si myslíš,“ pousmál se javor „že je hezké jenom co se líbí tobě, protože jsi náhodou tak veliké?“ 
„Jsi počmáraný šašek!“ houklo Sluníčko. „A hned tu maškarádu sundej, protože … protože … 
prostě protože!“ „Protože jsi ješita“ řekl javor klidně. „Koukáš na nás shůry a myslíš, jak jsi chytré. 
Tak abys vědělo, mně se počmáraní šašci líbí. Nemusíš mít vždycky pravdu jenom ty!“ 

“A dost!“ vybuchlo Sluníčko. „Já vím, co s tebou! Tak pozor, raz dva a udělám listopad!“ A udělalo 
listopad. Nebem se přehnal ostrý vítr. „Vyslechni mě aspoň!“ volal javor. Ale Sluníčko teď hořelo 
hněvem a nic neposlouchalo. Pak se vítr vrhl na strom. Rval z něj pestré listí a házel je na zem, až 
se holé větve třásly. V Zahradě se udělala zima. Sluníčku vychladla horká hlava. Poprvé se 
podívalo na jeden list zblízka a začalo se stydět, co to provedlo. „Hm“ řeklo si tiše. „Vždyť měl 
vlastně pravdu. Ten list není tak hrozný. Je docela pěkný. Ba ne, je krásný. Ach jé. Proč jen já jsem 
takový hrom do police a vždycky se tak hloupě rozčílím!“ Pohlédlo na javor, který se zmítal v 
prudkém větru a rozpačitě špitlo: „Javore!“ Javor kýchl, potom vzdychl a mlčky pustil list. 
„Javore!“ zaprosilo Sluníčko. „Promiň. Mě to mrzí. Malér je v tom, že teď už ten listopad 
nezabrzdím. Musí trvat celý měsíc a nemůžu ho zastavit.“ Javor znovu zimomřivě kýchl. Sluníčko 
to doopravdy mrzelo. „Máš pravdu.“ řeklo. „Mělo jsem tě vyslechnout. Jsem hejhula a nevím 
všecko nejlíp. Třeba teď vůbec nevím, co mám udělat.“ A pak dostalo nápad. 

„Poslyš!“ zavolalo s nadějí v hlase. „Co kdybychom se nějak dohodli? Ať nemáme pocit, že jeden z 
nás prohrál! Co kdybys mně kvůli na jaře zas zezelenal? A na podzim tě nechám a ty se postrakať 
jak chceš!” Javor to slyšel. Vítr mu rval listí. Javor cítil, že na něj jde spaní, a z posledních sil se nad 
tím zamyslel. „Dobře“ řekl potom. „To je slušný návrh. Můžeme to zkusit. To by šlo.“ 

„Díky!“ mrklo na něj Sluníčko. Vtom javor padl do zimního spánku. Pustil poslední list a tvrdě 
usnul. Sluníčko vytáhlo tužku a zapsalo si JAVOR ŽLUTOSTRAKATÝ. A tak vznikl podzim. A tak 
vznikla dohoda (a ta je moc důležitá!). A Sluníčko spokojeně sklaplo notes a rozhlédlo se krajem, 
kde si vítr hrál s barevným listem a lístek létal jako čarodějný pták. 



Děda staví krmítko (porozumění textu) 
Nedělní ráno u babičky a dědy voní po kakau a babiččině vynikajícím štrúdlu. To se Kubovi i rodičům hned 
lépe vstává. Malá Monika ještě štrúdl nejí. 
"babičko, dej mi dva kousky!" volal Kuba už ode dveří, ještě se ani neusadil ke stolu. 
"neboj, mám dost pro všechny..." babička se vlídně usmála a přikryla čistými utěrkami zbylé tři šišky 
štrúdlu. "kde máš rodiče s Moničkou?" 
"přijdou za chvíli, ségra má plnou plínu..." vysvětloval Kuba a rukou si významně ucpal nos. Babička 
chápavě přikývla. 
"babi, kde je děda?" vnouček si najednou všimnul, že děda nesedí ve svém křesle. A to je divné. Děda ráno 
vždycky sedí ve svém křesle. 
"podívej se z okna a uvidíš. Připravuje pro tebe překvapení," Kuba vyskočil od stolu a hrnul se k oknu. 
Namáčkl svůj malý pihatý nosík na sklo a vyhlížel dědu. Támhle je! Děda stál pod stromem, na zemi ležela 
hromádka prkýnek, v ruce svíral kladivo a hřebíčky si vyndával z kapsy u kabátu. Kuba dědu pozorně 
sledoval, že si ani nevšiml, že do kuchyně přišli jeho rodiče s čistě přebalenou Moničkou. 
"babi, děda staví krmítko!" zajásal Kuba, hbitě seskočil z lavice pod oknem a hrnul se ke dveřím.  

"kampak, mladý pane?" tatínek zahnal kubu zpět do kuchyně. "vždyť jsi ještě v pyžamu..." Kuba si plácl 
dlaní do čela a chvátal zpátky nahoru. 
Převlečený byl cobydup. Za chvilku už dědovi asistoval. Podával mu prkýnka, přidržoval kladívko... A občas 
se mu pletl pod nohy. 
"dědo, co tam ptáčkům nasypeme za dobroty?" vyzvídal Kuba, zatímco děda přitloukal stříšku. "drobečky 
od štrúdlu?" 
"kdepak, ptáčci mají raději semínka. Nasypeme jim tam slunečnicová semínka a drcené vlašské ořechy. Na 
tom si pochutnají mnohem. Drobečky od pečiva by jim mohly ublížit." Kuba vyděšeně vytřeštil oči. 
"drobečky jim tam nikdy nedáme!" slíbil. Dodneška si myslel, že ptáčci mají drobečky rádi. Vždyť se o tom 
učil ve školce písničku... Ale radši poslechne dědečka. Děda vyndal z druhé kapsy sáček s lojovým špalkem, 
který zdobily slunečnicová semínka a drcené vlašské ořechy. 
Zrovna, když chtěl dědovi povědět o té písničce, kde ptáčci ťukají na okénko a žadoní o drobky, chytil ho 
děda za rameno. Dal si prst přes pusu a naznačil mu, aby byl ticho jako myška. Ke krmítku právě přilétl 
první ptáček. Kuba si ho důkladně prohlížel, všímal si jeho zbarvení a tvaru zobáku.  

"dědo, je to sýkorka koňadra?" napůl hádal. Dědeček potěšeně přikývl, chytil vnoučka za ruku a společně se 
vydali zpět domů. Oběma už se sbíhaly sliny na babiččin štrúdl. 

-konec- 
Porozumění textu: 

Je to pravda, nebo ne? Jak to bylo správně? 

• Kuba měl dnes ke snídani palačinky s jahodovou marmeládou. 
• Tatínek s dědečkem postavili pro Kubu na zahradě krmítko. 
• Do krmítka se nesmějí dávat drobečky od pečiva. 
• Monička měla ráno v plíně bobek. Maminka s tatínkem ji přebalili. 
• Ke krmítku přiletěla jako první sýkorka parukářka. 

 



Krmítka pro ptáčky-inspirace 

 
 

 

 

 

   
  

 

 

 



Směs pro tukové krmítko 

Základem tukových krmítek je nesolený tuk (lůj, sádlo, ztužený rostlinný tuk). Sádlo 
či lůj nakrájejte na menší kousky a roztavte při nižších teplotách. Když začne 
rozpuštěný tuk tuhnout, zamíchejte do něj vhodná semena (slunečnice) a drcená či 
hrubě namletá jádra ořechů (vlašské, lískové). Pro zpestření můžete přidat konopí, 
proso, mák, řepku, len, pšenici, ovesné vločky, sezam, loupaná dýňová semena. 
Přimíchat můžete také rozinky či zralé jeřabiny. 

Konkrétní složení směsi můžete upravit podle zkušeností s tím, oč mají ptáci největší 
zájem na krmítku. Pro vytvoření směsi potřebujete přibližně 3 díly rozpuštěného 
tuku a 2 díly semen a jader. 

Vždy by mělo být krmení kvalitní. V žádném případě na krmítko nepatří plesnivá či 
jinak napadená potrava. Tuková krmítka vyvěšujte do míst, kam nesvítí slunce, aby 
se tuk nerozpustil. 

Květináč, šiška nebo třeba větev jako krmítko 

Záleží na tom, kolik času chcete výrobě tukového krmítka věnovat. Připravili jsme pro 
vás přehled nejčastějších podob: 

• květináč – tukovou směsí naplňte hliněný květináč, do kterého nejprve otvorem 
ve dně prostrčíte tyčku či větvičku. Ta poslouží k upevnění na strom či jiné 
vhodné místo. Podobně je možné využít i prázdnou plechovku, nicméně hliněný 
květináč vypadá mnohem lépe. Naplněný květináč upevňujeme dnem vzhůru. 

• šiška – do tukové směsi namočíme větší dobře vysušenou šišku (borovou, 
smrkovou), která bude zároveň vhodnou oporou pro ptáky 

• skořápka kokosového ořechu – využít můžete jako polotovar skořápky z 
prodávaných tukových krmítek (většinou mají podobu rozpůleného kokosového 
ořechu či je vyříznutá pouze ¼) a nebo si můžeme vhodně upravit vlastní 
kokosák 

• válce či koule v plastové síťce – k jejich výrobě můžeme využít 
potravinářskou fólii, v které necháme směs v požadovaném tvaru ztuhnout. 
Samozřejmě bychom neměli zapomenout na zavěšení. 

• věnečky z tuhého kartonu – využít můžete ruličky od toaletního papíru či 
kuchyňských utěrek. Stačí je nařezat na šířku přibližně 3 cm. K nim pak 
potřebujete ještě kolečko většího průměru, který vytvoří vnější okraj věnce 
(sehnat jej můžete např. v prodejně koberců či látek). Karton položíte na pečící 
papír a prostor mezi kolečky vyplníte tukovou směsí. Po ztuhnutí stačí přidat 
provázek na zavěšení. 

• silnější větev nebo poleno – tento způsob je na výrobu poněkud náročnější, 
ale prostřednictvím takovéhoto krmítka můžete nabídnout potravu většímu 
množství ptáků najednou. Základem jsou vyvrtané otvory do dřeva. Do větve o 
délce 30 cm a průměru 7 cm můžete umístit přibližně 6 otvorů. Otvory naplňte 
tukovou směsí. Směs můžete průběžně doplňovat podle potřeby. 

 



Hra na ptáčky 
Natrhejte si malé papírky(= zrníčka) různé barvy. Rozsypejte je po 
zemi nebo po stole. 

• pomocí kolíčku doneste na určené místo 
• pomocí kolíčku roztřiďte do mističek nebo kelímků podle barvy 
• pomocí kolíčku dej do kelímku určitý počet zrníček 
• pomocí kolíčku dej do mističky určitý počet od různé 

barvy (např. tři žluté, dva červené, čtyři bílé) 

 

 

 

 

 

 



 

  



Nakresli ptáčky v krmítku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvořivé a výtvarné činnosti 
Ptáčci z obtisku ruky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holčička s deštníkem 

 

 

 

 

 

 



 



Tvoření z listů 

 
 
  

 

Další inspiraci najdete na internetu, 



 
 

 

 

 

 



Básničky a písničky 

 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení 
 

 

 

 

 



 
Přendavat kaštany nebo jiné plody bosou nohou  



Hra  
Co kam patří? 

Hra "Co kam patří?" rozvijí komunikace, logické uvažování, paměť a postřeh. 
Určena je pro tři hráče, ale s menší obměnou pravidel (tzn. odebrání 8 hracích 
žetonů), mohou hru hrát hráči dva. 

Popis hry: 

• 24 obrázků předmětů (žetony) 
• Koupelna: 
• kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, ručníky, umyvadlo, WC, fén, 

tekuté mýdlo v dávkovači 
• Kuchyň: 
• sada talířů, sada příborů, myčka, lednice, slánka a pepřenka, hrneček, 

sporák, hrnec 
• Obývací pokoj: 
• křeslo, gauč, televize, stoleček, lampa, knihovna, hifi věž, DVD přehrávač 
• 3 hrací karty (prostředí)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidla hry: 
PRO 3 HRÁČE 

• Každý hráč si vybere jednu hrací kartu (losování) 
• Doporučuji s dětmi před začátkem hry projít všechny hrací žetony. 

Společně všechny obrázky pojmenujte a vysvětlete si, do jakého 
prostředí patří a proč. 

• Žetony se rozloží obrázkem dolů na stole/koberci 
• Začíná nejstarší hráč 
• Hráč, který je na řadě, otočí jeden žeton a řekne nahlas, co na obrázku 

je. 
• Pokud se mu daný předmět hodí do jeho prostředí, vezme si ho a uloží 

ho do mřížky na své hrací kartě. Na řadě je další hráč. 
• Pokud se mu žeton nehodí, otočí ho zpět obrázkem dolů a pokračuje 

další hráč. 
• Vyhrává ten, komu se jako prvnímu podaří zaplnit mřížku na jeho hrací 

kartě. 

PRO 2 HRÁČE 

• Vybereme si dvě prostředí, třetí odložíme stranou. 
• Připravíme si 16 odpovídajících žetonů. 
• Dále postup stejný jako při variantě pro tři hráče. 

 



Logohrátky 

 

  



  



 

 



 
 

 

 

  



 



Pracovní a grafomotorické listy 



 
  



 

 



 
 



 

 

  



 

 
 

žlutá                              červená                         

oranžová                             hnědá 



 

 

¨Dobře se podívej a najdi stejný tvar 

v řadě. Vybarvi jej. 



 
  



 

Vybarvi modře Vybarvi červeně 



 
 

U každého mráčku vybarvi tolik kapiček, jaký 

počet udává číslice na mráčku.   



  



 



 



 



 
 

 

 



 
  



 

 



 
 

 



 

 



 

Zvládl/a jsi všechno? 

Tak super! 

 
 

Jak se ti naše úkoly líbily? 

 


