
Vážení rodiče, milé děti, 

máme zde další týden a naše školka je stále zavřená. POSÍLÁME VELKOU 
POCHVALU TĚM, KDO VYPRACOVALI A DONESLI PRACOVNÍ LISTY!!!!!!! 
Pokračujeme v distanční výuce. Je březen, měsíc knihy, nabízíme vám několik 
námětů k vyplnění volného času. Další pracovní listy najdete opět v krabici u vchodu 
do školy.  

Přejeme vám pohodové dny a těšíme se na vás. 

Vaše paní učitelky 🙂 

 

Téma: KNIHA JE MŮJ KAMARÁD  

 Cílem tohoto tématu je prohloubit u dětí pozitivní vztah ke knihám. 

o Můžete se podívat na Kostičky – díl Knížka: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1011539224-kosticky/200327275160055-

knizka  

o Řekněte si básničku 
    
V knihovně mám plno knížek, listovat v nich smím. 
Že v nich nesmím listy trhat, to už dávno vím. 
Ať je teplo nebo zima, to vám povídám. 
S knížkou je mi vždycky prima, nikdy nejsem sám. 

 

Náměty k činnostem: 
 

o Vyberte si svou oblíbenou knihu, zkuste opsat název knihy podle předlohy  

o Nakreslete postavu ze své oblíbené knihy 

o Vyhledejte stejná písmena (dítěti ukázat jedno, ono samo vyhledává stejná 

písmena v textu knihy), můžete se pokusit vytvořit rým na některé slovo nebo 

obrázek (např. pes = les, opice = slepice, drak = mrak) 

o Vytvořte si doma výstavu knih – můžete si je zkusit rovnat podle velikosti, 

tloušťky nebo barvy – spočítejte je, můžete udělat jarní úklid knihovny 

o Pokuste se ve vaší domácí knihovně najít knihy pro děti, pro dospělé, 

kuchařku, encyklopedii, slovník cizích slov, pohádky, atlas, knihy s básněmi, 

zpěvník, časopis, učebnici. … 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1011539224-kosticky/200327275160055-knizka
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1011539224-kosticky/200327275160055-knizka


o Vyrobte si knížku – nakreslete do ní oblíbené pohádky nebo si vyrobte 

kuchařku – vystřihněte z různých časopisů recepty a obrázky jídel a nalepte je 

na papíry, které slepíte nebo spojíte sešívačkou dohromady. 

o Poproste rodiče, aby vám četli před spaním vámi vybranou knihu, každý druhý 

večer si role vyměňte a vyprávějte vy rodičům příběh nebo pohádku, kterou 

vám předchozí večer četli – snažte se o plynulé vyprávění a správnou 

výslovnost. 

o Kdo je spisovatel, ilustrátor? Prohlížení a porovnávání různých ilustrací. 

o Hrejte si „Na knihkupectví“ nebo „Na knihovnu“ (slušné chování, zacházení 

s knihami), vyrobte si čtenářský průkaz – napsat své jméno 

o Ukažte jednotlivé obrázky a děti se snaží určit první a poslední hlásku. Slovo 

vytleskají a řeknou počet slabik 

o Cvičení s leporelem podle pokynů: Předávat leporelo z ruky do ruky za zády, 

nad hlavou, pod nohou, přeskakovat leporelo, dřepy s leporelem,  chůze po 

čtyřech - leporelo položené na zádech (nesmí spadnout), stát nebo chodit 

s leporelem na hlavě. Leporelo dát před sebe, za sebe, vedle sebe, vlevo, 

vpravo, pod sebe, nad sebe… 

o Zazpívejte si písničky ze zpěvníků a knih, které máte ve své knihovničce 

o Chcete si vyzkoušet výrobu ručního papíru?  

návod najdete tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLnjLcmdDKU  

o Můžete si vyrobit záložku do knížky: 

https://www.youtube.com/watch?v=zV54qGibvjA 

o Můžete si udělat pokus:  

Tajné písmo-neviditelný inkoust ze škrobu. Budete potřebovat 15 g Solamylu 

rozpuštěného v 100 ml vody. Směs dobře promíchat a můžete psát či kreslit tajné 

obrázky a vzkazy. Potom přetřeme jodovou tinkturou, kterou zakoupíte v lékárně. 

Pozorujte, co se stane. 

o Na závěr něco pro pobavení: Popletená pohádka od Jiřího Žáčka (strana 11) 

Poznáte popletené pohádky? 

o Pracovní listy k tématu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLnjLcmdDKU
https://www.youtube.com/watch?v=zV54qGibvjA


 

 

 

 



 

 

 

 











 


