
Náměty pro distanční výuku předškoláků na měsíc:    

 KVĚTEN 

 

 

   

 

Jméno dítěte : 

 

Třída : 



Vážení rodiče a naši malí kamarádi ! Je tu další soubor nápadů a 

námětů na nejrůznější aktivity pro předškoláky  naší mateřské 

školy. 

 Věříme, že vás společné chvilky při plnění úkolů budou těšit, že 

se děti naučí nové dovednosti a získají zajímavé znalosti.. 

Úkoly jsou zaměřeny na všechny složky vývoje. Není podmínkou 

je splnit všechny, ale každý den jim chvilku věnujte. 

Pokuste se distanční výuku dělat zábavnou a hravou formou a 

neváhejte zapojit celou rodinu … 

Těšíme se na výsledky snažení vašeho dítěte      .. 

 

                                       Tým pedagogů z MŠ Borovany 

 

  



 



 

Vysvětlete si květnové pranostiky a najděte je v kalendáři. 



 

 

 



Beruška – slunéčko sedmitečné 

 

 

 

 

                            Vyrob si jednoduchou berušku 

 

Při skládání nezapomeň papír otáčet!        

Nalep správný počet teček.. 

 

 



  

Malované čtení 

  



 

 

 

 

 

Básnička pro maminku 

 

 

 



 



Nabídka činností aneb co můžeme dělat doma i 

venku a tím se učit a rozvíjet… 

 

❖ V měsíci květnu už je jaro v plném proudu.. podnikejte delší 

procházky a výpravy do přírody – pozorujte, čichejte, poslouchejte, 

hlaďte – zkrátka vnímejte probouzení přírody všemi smysly. 

❖ Vyzkoušejte a pojmenujte, co čím vnímáte - (vůni jara čichem, zpěv 

ptáků a bzučení včel sluchem, krásy přírody zrakem, kůru stromů 

hmatem.. a co objevíme chutí? Najděte na louce třeba „šťovík“ a 

ochutnejte ho      ..zanotujte si „Travička zelená“.. 

❖ Přinášejte si domů přírodní poklady a využijte je k rozličnému 

tvoření ( z jarních květů udělejte herbář a podle atlasu rostlin 

najděte správný název, přineste si pěkný kamínek – budete jej 

potřebovat     …) 

❖ Zajděte také do lesa..poznávejte stromy, povídejte si o tom, kdo 

v lese žije..( Nezapomeňte, že v lese se chováme tiše!) 

❖ Najděte mraveniště a pozorujte čilý ruch v něm, v encyklopedii o 

zvířatech najděte o mravencích zajímavé informace.. 

❖ Najdete v domácí knihovně knihu Ondřeje Sekory Ferda mravenec ? 

Pokud ano, přečtěte ji – třeba na pokračování večer před spaním.. 

nechte si vyprávět, o čem byl příběh z minulé kapitoly) 

❖ Na svých procházkách pozorujte hmyz.. opět se vyzbrojte atlasem – 

najdete tam mnoho zajímavostí.. 

❖ Procvičte fantazii a slovní zásobu – vymyslet krátký příběh či 

pohádku, musí obsahovat určená slova ( např. mravenec-nese-les-

jehličí, nebo louka-motýl-tráva-kytička..apod.) 

❖ Zacvičte si jógové cviky – Čmelák, Strom, Semínko, Kámen, 

Motýl..najdete na stránkách MŠ-videa) 

❖ Pozorujte jarní počasí a teploty.. po jarním dešti se všechno 

zazelená a voní, poslouchejte a napodobte rytmus dešťových kapek 

na okně, možná se na obloze objeví duha – víte, jak vzniká?  

Namalujte ji.. 



❖ Na obloze pozorujte mraky.. poznáte, které jsou plné deště? Co vám 

připomínají ? Zazpívejte si k tomu písničku „Prší,prší“ 

❖ Zahrajte si na meteorology – sledujte, jak funguje venkovní 

teploměr.. Vysvětlete si květnové pranostiky o „ledových mužích“ a 

Žofii.. 

❖ Přeskočte kaluže – z místa snožmo nebo s rozběhem       

❖ Vezměte sebou ven míč nebo gumu či švihadlo a zaskákejte si 

„školku“ (návod najdete níže nebo na internetu..ale věříme, že mamky 

i taťkové si vzpomenou..) 

❖ O květnu se také říká, že je to „Máj – lásky čas“.. Maminky budou 

mít svátek !! Povídejte si o lásce (koho máte rádi a jak svou lásku 

projevujete), o rodině (kdo do vaší rodiny patří ), vyrobte mamince 

jednoduchý dárek (třeba kytičku z papíru, pomalovaný kamínek)..a 

taky pomáhej – zameť, vuluxuj, vynes koš, zalej kytky – tvá pomoc 

je také dárek), uspořádejte oslavu (pomohou tatínkové, dědečkové 

či sourozenci – vždyť to může být pro maminku báječné překvapení.. 

A nezapomeň na sladkou pusu !        

❖ ..zkrátka – cvičte a hýbejte se (procvičíte hrubou motoriku, 

koordinaci, obratnost..), zpívejte, básněte, čtěte a povídejte si  

(logopedie, vyjadřování, slovní zásoba..), malujte, kreslete, stříhejte, 

tvořte (grafomotorika, úchop..) a užívejte si společné chvíle !! 

 

…vše, co s dětmi uděláte, zůstane natrvalo v jejich paměti…      ..  Ať se 

vám daří! 

  



                                      

 

Namaluj kamínek pro maminku.. 
 

  



 

Vyplňte tento jednoduchý dotazník.. 



 
 

 

 

Nauč se říkadlo o mravenečkovi a spoj s pohybem 



  



 

Nakresli všechny, které nosíš ve svém srdci.. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jiří  Žáček        Kaluže 

 

Louže, bláto, kaluže,                                                       Kdyby muž se louží bál, 

ty jsou tady pro muže.                                                    to by se mu každý smál ! 

Ať je malý nebo velký,                                                    Směle vkročí do kaluže  

muž se vyhnout nemůže.                                                   a pak hrdě kráčí dál ! 

 

  



 

 



 

 

 

Námět na výrobu portrétu babičky… nebo prababičky? 



 

 

 

Tak tuhle písničku si zazpívejte a podle návodu udělejte 

i domácí orchestr       



 

„Pilníček pro tvůj jazýček“ – popiš, co vidíš na obrázcích.. 



 

 

Tady si zahraj na reportéra.. nejdřív vyplň údaje o sobě  a pak 

se ptej ostatních členů rodiny… 

  



 

 

Nakresli do domečku všechny členy vaší domácnosti.. 



 

 

Strom vaší rodiny – rodokmen..     (pokud bude chybět okýnko, dokresli ho..)  



 

Tady si zahraj na meteorologa.. 



 

 

 

 

Vyšívej tupou jehlou.. srdíčko předkresli sám/a   a nebo 

požádej o pomoc.. 



 

 

 



 

 

 

Počítej a označ odpovídající číslici.. 



 

 

Najdi venku a poznač jsi, koho už jsi potkal..:-) 

  



 


