
 
Co dělat s dětmi doma, když mají hotové věci do školy a nechcete, aby trávily 
čas bezmyšlenkovitě? Přinášíme pár tipů pro všechny, kterým na programu 
svých dětí záleží. A co víc, řadu z těchto aktivit si rodiče můžou s dětmi splnit 
společně. 
  Příjemnou zábavu přejí vychovatelky a asistentky z  Jeseninky! 
 
Využijte tipy na dobré knihy pro děti 

Tématu se věnuje řada stránek, třeba: Celé Česko čte dětem, Rosteme s knihou, 
Knihy dětem, Bichlička, Klub knihomolů, Vaše děti, Nejlepší knihy dětem. 
V případě zájmu nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost 
objednat knížky z jarních katalogů, které děti přinesly domů začátkem března, s 
dodáním přímo domů. A to při zachování zvýhodněných katalogových cen 
(ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu 
domácího vzdělávání) a bez poštovného. Pokud si Vaše děti vybraly v 
katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo 
Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz: 
www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy. 
Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému 
nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020. 
Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době 
karantény. 

• Pokud ještě dítě neumí moc číst, doporučit lze např. aplikaci 
Včelka. 
Hra: kolik věcí u vás doma začíná na určitou hlásku? 

• Tak u kterého se děti potrápí nejvíc? 
• A pokud se tohle omrzí, můžete si s věcmi doma zahrát slovní fotbal.  

Tipy, kde čerpat více nápadů 

• Hranostaj.cz  
• Pinterest.cz  
• Krokotak.com 
• Youtube.cz 
• Aplikace kopskoc 

https://one-lnk.com/x1eGVx8vzu3S8JWauMj9JnSoh5L3UvZhZnFGMtvI7GfmTt6A_fZfEpCKIGkOklgIlmA_OW0lzJK3JFL9BuN4GrQYA/x1e1f_7zjyL0Cp_8rE3zJGk-vFkcbsES9qqBt1HAPbGnPaJ5w8L7fLhfl12O3mnhhGB89X7cKWcRW3DWKhVI_2Lzb5LPxDp5msvmV8qcvHQsmf-7ij5qUxYE0lOj1_YP0YNBrb39vAmDjVmmN_nmdVOhUpJVxhlhJ5tlQff_vsfWJo/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.vcelka.cz/
https://www.vcelka.cz/


Přinášíme také pár tipů, které lze sledovat i na videu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpJAbTa_hYk
https://www.youtube.com/watch?v=RpJAbTa_hYk�
https://www.youtube.com/watch?v=aIYdVyqZbJQ�
https://www.youtube.com/watch?v=2thishNxj-g�
https://www.youtube.com/watch?v=-PTI4QKd_Fk�
https://www.youtube.com/watch?v=FIYQecAgWHU�


Pro všechny, co rádi tvoří, stříhají, 
malují a skládají. 

Origami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvoření z toho, co máme doma: 
 

Květinky z ušátek 
 

Potřeby: štětičky do uší, fix, barevný papír, lepidlo 

 

 

 

 

 



Květinky z pet lahve a víček 
 

Potřeby: víčka, barevný papír, lepidlo, brčka, temperové barvy  

 

 



Malujeme na kameny 
 

Potřeby: kameny, temperové barvy, fix, možno použít laky na nehty  

 

 

 
 

 



Pro všechny, kteří si rádi hrají hry:  
Na cukráře 

Pravidla 
Přineste si na schůzku nějakou starou nepotřebnou knihu, nebo malé prkénko. 
Na daný povel si první hráč dá knihu či prkénko na hlavu a snaží se co 
nejrychleji třikrát obejít stůl, aniž by mu věc spadla z hlavy. (Rukou si věc 
nesmí přidržovat.) Spadne-li mu, musí začít znovu to kolo, ve kterém mu spadla. 
Stopujte, komu obíhání trvalo nejdéle. Kdo má nejmenší čas, vyhrává. Konáte-li 
schůzku venku, naznačte si stůl čtyřmi kameny na zemi, které pak obíháte. 
 
 
Potřeby: stará knížka 
Zdroj nebo autor: www.zoubek.cz 
 

Pantomima tichou poštou 
 

Pravidla 
Hráči se rozdělí do několika mužstev (klidně může být jen jedno) a stoupnou si 
do zástupu. Poslednímu z nich vedoucí pošeptá věc, kterou má předvést (ne 
úplně složitou, např. nějaké exotické zvíře vždycky zabere). 
 
Tento hráč poté poklepe na rameno na osobu před ním, která se k němu otočí, a 
právě tomuto člověku věc pantomimou předvádí. Hádač nemluví, pouze pokud 
si myslí, že uhádl, zvedne ruku nebo jinak naznačí, že uhádl. Tímto přebírá 
štafetu a stejnou věc předvádí další osobě v řadě stejným systémem. Takto se 
pokračuje až na konec (začátek zástupu). 
 
Poslední hádač pak nahlas poví, co to je (má pouze jeden pokus). 
 
Vyhrává mužstvo, které jako první a přesně uhádne. Jelikož pouze málokteré 
mužstvo uhádne onu věc, jde hlavně o zábavu než o závody, takže každý tým 
může dostat na představení jinou věc (více zábavy). 
 
Důležité je, aby ti, kteří to už mají "za sebou", nemluvili a neradili. Musí tiše stát 
a dívat se (smát se mohou - a určitě budou). 
Potřeby: - 
Zdroj nebo autor: Hranostaj.cz  

 

 

http://www.zoubek.cz/


 

Přírodovědná činnost – co dělat, když 
se jdeme projít na čerstvý vzduch 

Někteří jezdíte na chatu nebo chodíte na procházku do lesa, na Pece, 
Vítkov, Balkán. Udělejte u stromu domeček z klacíků, větviček, listů pro 
broučky. Možná se do domečku nastěhuje i jiný živočich. Nezapomínejte však 
na roušku.  Zajímavé fotografie můžete zaslat e-mailem své paní vychovatelce, 
až se uvidíme, uspořádáme výstavu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve volném čase si můžeš vyplnit pracovní list. 

 

 



Jaro 
 

Jaro je jedno z (ze) ________  ročních období. 

Začíná  _________ března. Jarní měsíce jsou 

_______,_________,_________. Letos však  jaro začalo poněkud____________. 

Obvykle začíná svítit ________, rozkvétají  první _________. Tráva se 

__________, stromy ________   , začínají se rodit ____________. Všichni odhazují 

zimní   _________   . Jaro je období, kdy hodně  ____________ . V dubnu 

slavíme __________. Chlapci ___________ děvčata pomlázkou. Dívky jim za to 

dávají velikonoční __________ . 

Začínáme běhat víc venku a jezdíme na ___________ , __________. Chodíme 

více na ___________ . 

Svítí více sluníčko a není s námi k vydržení, protože víme že za pár týdnů napíšeme 

poslední úkoly a brzy budou _____________. HURÁ!!! 

 
 

Protože jaro je krásné roční období, vyhlašujeme výtvarnou soutěž na 
téma: JARO 

Malovat budeš na malou čtvrtku A4 voskovkami. Celá plocha čtvrtky bude pokreslena 
(pozadí).  

Obrázek odevzdáš, až se vrátíš zpět do školy. Velké vyhlášení s odměnou a diplomem 
proběhne v jídelně školy. Držíme palce, ať vyhraješ zrovna TY!!! 😊😊 
 

 
 
 



Pohyb pro každého: 
1) Skákání přes švihadlo  
2) Skákání panáka  
3) Skok po jedné noze  
4) Nácvik kotrmelce  
5) Skákání žabek  

Hod míčkem 
Najdi si doma malý měkký míček, může být i pingpongový,(ne tenisák) a zkus 
vyhodit...tlesknout...a chytit.  Můžeš dělat průběžněza den, kolikrát chceš. Napiš 
sem své pokusy a svůj rekord. 

 
Každý den udělej alespoň 20 dřepů 

 

Nemusíš najednou, začni nejprvepomalu, třeba 4x5 dřepů během dne. Uvidíš, že 
se budeš časem zlepšovat. Když uděláš 20 dřepů za den, vybarvi si obdélníček 
barevnou pastelkou. Může být každý den jiná barva, třeba vytvoříš krásný 
obrázek. 
 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



Hry pro cizince:  
 To jsem já! 

Pamatuješ si na naši holčičku s oblečením? Nakresli a vystřihni sama sebe a 
nakresli a vystřihni oblečení, které si ráno oblékáš do školy/kalhoty, sukni, 
ponožky, bundu, svetr.../.  Panenku oblékej a každou věc pojmenuj. Pojmenuj i 
části svého těla. Nakresli svůj obličej a všechno pojmenuj. Nezapomeň ji 
dokreslit krásné náušnice.  

 

 Moje škola 

a/ Na velký papír nakresli budovu naší školy zevnitř  /jako v hodině/ –  šatny, 
schody, třídy, jídelna, ředitelna, tělocvična, hřiště... ukazuj, pojmenuj a řekni, co 
tam děláme. 

b/ Nakresli a vystřihni si všechny, které ve škole znáš /pamatuješ se na jejich 
obrázky?/ - naše paní ředitelka, moje třídní učitelka, paní vychovatelka, paní 
kuchařka, pan školník, paní uklízečka -   řekni nahlas, jak se jmenují a co dělají. 
Postavičky správně umísti do obrázku školy, můžeš je popsat.  

 

 Moje třída a moje paní učitelka 

Nakresli si na velký papír svoji třídu s věcmi, které tam máte. Nakresli a 
vystřihni si jednoduché panáčky /svoje kamarády ze třídy/a  umísti je do lavic 
tak, jak ve třídě sedíte. Nezapomeň na paní učitelku. 

Zahraj si hru: Co je to? Ukazuj a pojmenuj věci ve třídě. Co je vepředu, co 
uprostřed, co vzadu.  

Zahraj si hru: Kdo je to? Představ mámě, tátovi nebo sourozenci svoje 
kamarády ze třídy. Ukazuj na panáčky v lavicích a povídej o nich... /To je 
Sašenka. Je z Ukrajiny. Má 7 let. Bydlí v Praze. Je moje kamarádka/. 

 

 Moje školní taška 

Co mám v tašce? Vyndávej postupně věci z tašky a penálu a pojmenuj je 
/například: to je červená pastelka, to je zelený sešit.../.  

Nebo si zahraj se sourozencem poznávací hru. Zavři oči a podle hmatu věci 
poznej a pojmenuj. 



 

 Počítáme do deseti 

Vystřihni si deset karet, na každou nakresli jednu číslici od jedné do deseti. 
Obrácené karty rozprostři na stole. Na stůl polož deset pastelek. Otáčej karty, 
pojmenuj číslovku a ukaž počet pastelek ze stolu. Pojmenuj jejich barvy. 

 
ŘÍKADLA 

 
 Jedna, dvě, Honza jde,     /kývají se do rytmu říkadla, jako těžkopádný 
hloupý Honza  ( z pohádky)/ 
nese pytel mouky,              /naznačují, jak nesou pytel přes rameno/ 
máma se raduje,                /udělají před pusou pomyslný oblouček, že se 
smějí/ 
že bude péct vdolky...       /do jedné dlaně si nakreslí koláč nebo koblihu/ 
 

 A ,b ,c, d,                   /děti ukazují prstem na ostatní kolem sebe/ 
kočka přede,            / dítě má dlaň na své hrudi, stejně jakoby cítilo 
předení kočky na jejím tělíčku/ 
kocour motá,           /dítě motá pomyslné klubíčko/ 
pes počítá,              /zase ukazují prstem kolem sebe, jakoby se počítaly/ 
kolik dětí do deseti,  /ukazují obě dlaně, 10 prstů/ 

 
 A, B, C, 
kdo to je?      /nakreslí ve vzduchu otazník/ 
C, B, A 
jsem to já!    /a ukáží prstem na sebe/ 

 
 Sedí liška pod dubem,       /rukama naznačí uši na hlavě/ 
má píšťalku a buben,         /naznačí bubnování/ 
na píšťalku píská,                /naznačí hru na píšťalku/ 
a na buben tříská.          /naznačí bubnování/ 

 
 Vezmi žlutou tužku,    /dítě vezme do ruky žlutou pastelku/ 
namaluj mi hrušku,      /nakreslí tvar hrušky/ 
a pod hrušku talíř,        /zakreslí pod hrušku/ 
sláva, ty jsi malíř.     /ruce nahoru a pak si zatleská/ 
 

 Auto jede, sláva, sláva!   
Táta mává, máma mává.   
Auto jede tútútú,  
Táto mámo, už je tu. 



 
Na výlet 

Na výlet my jdeme spolu, (stojíme a přešlapujeme na místě) 
do kopce a z kopce dolů. (2x do dřepu a vztyk)  
Utíkáme z kopce klusem, (rozběhneme se po místnosti)  
jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme "točení 
volantem") 
Utíkáme, utíkáme, (stále běháme)  
na nikoho nečekáme. (běháme a kroutíme hlavou "ne ne")  
Z výletu už nemůžeme, (běh zpomalujeme, až úplně zastavíme) 
nožičkám my pomůžeme. (předkloníme se a chytíme nohy za kotníky)  
Jeden krok a druhý krok, (takto chodíme po místnosti) 
takhle půjdeme domů rok. 
 

Čištění zoubků 
 

 Čistím zoubky řízy, říz 
Čistím zoubky řízy, řízy, 
ať jsou bílé jako břízy. 
Čistím zoubky říz a říz, 
ať jsou bílé jako sníh. 
Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, 
horní a pak ještě dolní řadu. 
Čistím zoubky říz a říz, 
ať má každý radost z nich 
 
 

 Když chceš čisté zoubky mít 
Když chceš čisté zoubky mít, 
musíš si je vyčistit. 
Jeden zoubek, druhý, třetí, 
čistí si je všechny děti. 
Pak se Barča chlubí, 
jak má krásné zuby. 

 
 

JAZYKOLAMY PRO STARŠÍ DĚTI 😊😊 
 

 Strč prst skrz krk.  
 

 Královna Klára na klavír hrála.  
 

 Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli koulí. 



 
 Máma má málo máku.  

 
 Byl jednou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku 
řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku 
řeckých řek. 

 
 Jdou dvě děti dědit dědictví po dědovi. 

 
 Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál. 

 
 Petr Fletr, pletl svetr. 

 
 

DĚTSKÁ HRA NA ZLATOU BRÁNU 
 

Zlatá brána otevřena, 
zlatým klíčem odemčena, 

kdo do ní vejde, 
hlava mu sejde, 

ať je to ten, nebo ten 
praštíme ho koštětem. 

(Dvě děti se drží za ruce, které jsou zvednuté a pomyslně dělají oblouk, bránu.... 
ostatní po jednom procházejí pod bránou a stále chodí dokola... při tom rytmicky 
zpívají písničku. Kdo prochází bránou na slovo "koštětem" je v bráně chycen, 
děti stáhnou ruce dolů a chytí jej do pasti.) 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZCVIČENÍ S ŘÍKANKOU 

Bez pomůcek  

Rozcvičení na místě 

 

Dobrý den, dobrý den, (ruce v předpažení, předklon trupu opakovaně)  

dneska máme krásný den, (kroužení pažemi střídavě vpřed a vzad)  

paže pěkně připravíme, (pohyb pažemi střídavě do předpažení a do zapažení ) 

běháním se rozcvičíme. ( běžecký pohyb pažemi).  

Dobrý den, dobrý den, (ruce v předpažení, předklon trupu opakovaně)  

pojďte všichni cvičit sem, (rychlý pohyb pažemi zkřižmo v předpažení )  

úkrok s úkrokem je tu, (podřep a poté úkrok vpravo a následně vlevo )  

s běháním se cítím k světu. (běh na místě ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malování nohou 

Vhodné hračky k malování nohou 

K malování nohou používáme běžné potřeby pro kreslení.  

Alternativa hračky:  štětec a vodové barvy nebo tempery 

Oblečení: je potřeba bosé nohy 

Varianty: - dítě maluje a my se snažíme uhodnout co namalovalo 

                 - dítě se snaží namalovat zadaný obrázek 

                 - hrajeme piškvorky (je třeba 2 osoby) 

Cvik provádíme: ve zvýšeném sedu (šikovné děti to jistě dokážou i v sedě na 
zemi či ve stoje) 

Důležité: střídat pravou a levou nohu 

Popis: Vezmeme si papír a fixu a posadíme se. Poté uchopíme prsty na nohou 
fix a malujeme obrázek. Pozor na koberec! Práce nohou s fixem je obtížná a děti 
mohou pomalovat okolí výkresu. Dejte jim proto raději nějakou podložku okolo 
papíru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chůze pod nerovném povrchu 
Důležité: Nikdy nechoďte po kuličkách! Děti by mohly uklouznout a ublížit si! 

Cvik provádíme: ve stoje 

Varianty:  

- chodíme po Gougounech - jsou dost tvrdé  a je dobré to zkoušet spíše na 
vysokém koberci či na karimatce (případně zpočátku v tlustých 
ponožkách). Gougouni udrží i člověka s váhou 100 kg - je to otestováno. Občas 
se gougouni na nožičky lepí. Je tedy třeba po nich chodit pomalu a s rozvahou! 
Rozhodně neběhat! 

- chodíme po lesklých hranatých diamantech 

- chodíme po zvířátcích z Postav si svou ZOO - pro začátek jsou zvířátka 
vhodnější než gougouni. Nejsou totiž tak tvrdé a jsou daleko menší. 

Oblečení: můžeme cvičit s ponožkami i bez 

Cvičení bez ponožek je mnohem efektivnější. Děti sice z počátku vykřikují, že 
je to bolí, ale pak si zvyknou a baví je to. 

Alternativa hračky: kamínky, menší kameny 

Popis: 

Děti si na koberec rozsypou Gougouny nebo jiné drobné hračky, které jsou 
nepravidelné tvarem a dostatečně odolné. Poté po nich mohou začít chodit 
(nejlépe s bosou nohou). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvrnkání nohou 

Důležité: stále opřená pata o zem, střídat pravou a levou nohu 

Cvik 
provádíme: ve stoje 

Varianty: - cvrnkáme 10 ks hraček pravou nohou, pak levou nohou 

- cvrnkáme hračky na střídačku pravou a levou nohou 

- cvrnkáme hračky oběma nohama zároveň 

- soutěžíme, kdo docvrnkne nejdále 

- soutěžíme, kdo docvrnkne nejpřesněji na stanovený cíl 

Oblečení:  můžeme cvičit s ponožkami i bez 

Alternativa 
hračky:  kaštan, žalud, kamínek, víčko od PET lahve, velká fazole, ... 

Popis: U cvrnkání nohou si děti připraví hračku do které budou chtít 
palcem u nohy cvrnkat. Poté si připraví nožičku. Opřou se 
patou o zem a zatáhnou palec pod chodidlo. Když jsou 
připraveni - noha je opřena o zem patou a zataženým 
palcem, pokusí se co nejsilněji cvrnknout tak, aby hračka 
doletěla co nejdále. Ale nesmí zvednout patu ze země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slepá bába 

Důležité: zapojte obě nohy a dbejte na výraznou odlišnost hraček 

Cvik 
provádíme: v sedě nebo ve stoje 

Varianty: - rozpoznej 5 předmětu 

- kolik předmětů poznáš za 2 minuty 

- najdi mezi předměty konkrétní věc 

- poznávejte jen pravou nohou a poté jen levou nohou 

Oblečení:  můžeme cvičit v ponožkách, ale bez nich mají nohy o něco 
větší citlivost pro rozeznání předmětu 

Alternativa 
hračky:  cokoli (hrnek, talířek, houba na nádobí, lžíce, bota,...) 

Popis: Při hře na slepou bábu si připravíme něco, čím zakryjeme 
dětem oči (např. šátek, čepici,...) a dále si připravíme hračky, 
které děti budou pohmatem nohou poznávat. Dejte si pozor při 
volbě hraček. Hraní slepé báby je sice na první pohled 
jednoduché, ale je třeba si uvědomit, že nohy nemají tolik 
citlivých bodů jako ruce. Takže poznat předmět rukou je 
daleko snadnější než stejný předmět rozeznat nohou. Proto 
dbejte na to, aby děti např. předem znaly hračky, které jim 
budete předkládat k hádání. Hračky by měly být zcela 
odlišných velikostí, tvarů a materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 



Skokanský můstek 

Důležité: Nohy by měly být natažené, aby hračka nepropadla dírou 
mezi koleny a krásně sjela dolů. Pokud dítě nohy nenatáhne a 
má mezi koleny díru - jde spíše o cvik skok do díry :-) ! Tento 
cvik je určitě pro děti taky užitečný! 

Cvik 
provádíme: vsedě na zemi 

Varianty:  - soutěžíme, kdo dojede až do cíle (na břicho) a nevypadne z 
můstku 

- dáme si např. 10 pokusů a hodnotíme, kolikrát jsme úspěšně 
dojeli do cíle 

- jestli nenatáhneme nohy na skokanský můstek, můžeme 
cvičit "skok do díry" - natáhneme nohy nahoru co nejvíce to 
jde a snažíme se trefit do díry mezi koleny 

Oblečení:  můžeme cvičit s ponožkami i bez 

Alternativa 
hračky: 

pomeranč, grapefruit, jakýkoli kulatý předmět (např. kulatá 
houba do koupele) 

Popis: V této hře děti simulují lyžařský skokanský můstek. Posadí se 
na zem, zapřou se rukama za tělem. Chodidly uchopí hračku a 
zvednou ji nahoru. Poté se snaží hračku pustit po natažených 
nohou dolů tak, aby sjela jako skokan na lyžařském 
skokanském můstku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Švihadla, švihadlo dlouhé 

Různé přeskoky 

- přeskoky snožmo 
- přeskoky z levé nohy na pravou 
- podlézání nebo přelézání švihadla (např. Podlézt švihadlo v co nejnižší 

poloze) 

 

Míč  

Rozcvičení s míčem (kroužení, úklony) 

- děti v lehu na zádech, drží míč mezi kotníky, snaží se zvednutím nohou za 
hlavu položit míč do vyznačeného prostoru 

- děti v lehu na zádech, drží míč mezi kotníky, zvednutím natažených 
nohou kreslí ve vzduchu písmena, číslice. 

- Běh s míčem mezi koleny 
- Běh raka (vzpor ležmo vzadu) s míčem položeným na břiše 

 

 

Inspiraci hledejte na:  

https://www.facebook.com/1557241924601022/posts/2620473061611231/?sfns
n=mo&d=n&vh=e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Využijte tipy na dobré knihy pro děti 

Воспользуйтесь хорошими детскими книгами Тема покрыта 
несколькими страницами, такими как: вся Чешская Республика читает 
детям, «Расти с книгой», «Книги для детей», «Книжный клуб», «Ваши 
дети», «Лучшие книги для детей». При желании Albatros Media предлагает 
школьникам заказать книги из весенних каталогов, которые дети привезли 
домой в начале марта, с доставкой прямо домой. При   сниженной цене 
(цены на некоторые книги еще ниже в рамках продвижения домашнего 
обучения) и без почтовых расходов. Если ваши дети выбрали книги в 
каталогах Клуба юных читателей «Альбатрос», Клуба фрагментных книг 
или Сказочного детского сада, воспользуйтесь этой ссылкой для 
заказа: www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy. Перед отправкой заказа 
заполните код скидки JARO20, чтобы не оплачивать почтовые расходы. 
Код действителен до 9 апреля 2020 года. Мы считаем, что чтение книг 
будет приятным разнообразием для детей в трудное время карантина. • 
Если ребенок еще не очень умеет  читать, рекомендуется приложение 
aplikaci Včelka. 
 

 

Paint on stones  
 
Requirements: stones, tempera paints, marker, nail polish possible. 
 
 

 

 

  Создаём с того что есть дома. 

    Цветы из ватных палочек. 

http://www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy


Требования: ватные палочки,маркер,цветная бумага ,клей. 

Движение для всех:  

1) прыжки через скакалку 
2)  прыгать в классики 
3) Прыгать на одной ноге. 
4) Тренировка кувырок вперёд  
5) Прыгать как лягушка 

 
(Básnička pro zábavnější cvičení) 

БУДЕМ ПРЫГАТЬ, КАК ЛЯГУШКА 

БУДЕМ ПРЫГАТЬ, КАК ЛЯГУШКА, 
ЧЕМПИОНКА-ПОПРЫГУШКА. 
ЗА ПРЫЖКОМ — ДРУГОЙ ПРЫЖОК, 
ВЫШЕ ПРЫГАЕМ, ДРУЖОК! 

(Прыжки.) 

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА, 

(Прыжки на месте) 

ПРИСЕДАЙ-КА. 

(Приседания.) 

НЕПОСЛУШНЫЙ ТЫ КАКОЙ! 
НАМ НЕ СПРАВИТЬСЯ С ТОБОЙ! 

(Хлопки в ладоши.) 

 

 

Flowers from bottles and lid 

 

Reguirements: lids,colored 
paper,glue,straws, tempera colors. 

 



(Hry pro cizince) 

Moje třída a moje paní učitelka 

My class and my teacher  

Draw your classroom and different classroom things on the big piece of paper. 
Draw and cut simple dolls (your classmates) and put them on the benches (as 
you sit in the classroom's). Don't forget about your teacher. Play the game 
"What's this?" Point and name the things in the classroom. Say  "What is behind 
the...? What is in the middle? What is in front of the...? Play the game "Who's 
this?" Show your classmates (dolls) to your mum, dad, sister or brother. Point to 
the dolls and tell about them, this is Alexandra she is from Ukraine she is seven 
years. She lives in Prague. She is my friend. 

 

Moje školní taška 

My school bag 
What's in my school bag? 
Take out your school things from your school bag and from your pencil-case 
and name them. For example, this is a red pencil, this is a green textbook.You 
can play the educational game with your brother.Close your eyes, touch the 
things and name them. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nakonec si pro radost zazpívejte. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Můžete si zopakovat i upravenou verzi písně: Nám se stalo něco překrásného, 
kterou bychom si chtěli zazpívat na dni D, kdy by mělo dojít k zakončení našeho 
celoročního projektu  o J.A. Komenském.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIGLApFAuw�
https://www.youtube.com/watch?v=_39RDGLf9Ho�
https://www.youtube.com/watch?v=cnHz3cDLL4M�
https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U�
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