
Milí rodiče a milé děti, 

protože se nám karanténa (pro děti, které ještě byly ve školce v pondělí 1.2.) prodloužila do 11. února 

2021 posíláme další distanční výuku, tentokrát na téma: „Jak se dělí rok“ 

 

Zaměříme se s dětmi na roční období, měsíce v roce, dny v týdnu. Také si budeme povídat o hodinách 

během dne, ale spíše, aby se děti orientovaly v čase typu: ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, 

večer, v noci, než aby znaly konkrétní hodiny. Zopakujeme si číselnou řadu a prohloubíme některé 

dovednosti, rozvíjející předčtenářskou gramotnost. Samozřejmě si nezapomeneme vytvořit něco 

pěkného rukama, zazpívat si písničky a taky na trochu pohybu. 

 

Ve školce se s problematikou střídání ročních období seznámíme pomocí obrázkového průvodce 

„Čtvero ročních období pro předškoláky“ – nakl. Svojtka a & a také dětem budu předčítat příběhy 

z knihy J. Lady: „Dětem“, kde se seznámíme s ročními obdobími, jak je dříve prožívaly děti na 

vesnici. 

Vám, do distanční výuky posílám odkaz na prezentaci o ročních období, které si společně s rodiči 

můžete prohlédnout a přečíst, případně zodpovědět otázky na konci – stačí kliknout dole u obrázku 

na šipku: 

http://slideplayer.cz/slide/2336683/ 

 

HRA: přiřazování atributů ke správnému ročnímu období 

Poté si ve školce zahrajeme skupinovou hru, kdy dětem přiřadím jeden strom (viz. příloha), který 

představuje dané roční období, na kruhu roku se šipkou (viz. příloha) roztočíme šipku a na kterou 

skupinu padne volba, tak ta bude přiřazovat rozstříhané a zamíchané obrázky ke svému ročnímu 

období. Hra končí, až se přiřadí všechny obrázky. 

K tomu si vyplníme pracovní list: Rok – přiřazování oblečení (viz. příloha) 

 

PÍSNIČKY: 

Zazpíváme si písničku: Jaro, léto, podzim, zima, kterou vy máte možnost se naučit dle videa na 

internetu s pí. A. Michalíkovou:  

http://slideplayer.cz/slide/2336683/


https://www.youtube.com/…3Ts 

anebo si ji zazpívat v karaoke verzi: https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc 

Také si zatancujeme a i třeba zazpíváme ještě písničku s Míšou Růžičkovou, kterou jsme už na On-

line výuce měli, ale hodí se nám k tématu a tak si ji opět připomeneme: 

https://www.youtube.com/…5QE 

 

 

TVOŘENÍ: 

Po pohybových aktivitách se můžeme soustředit na výtvarné tvoření. 

Pomůcky: 

 Pravítko  

 Tužka 

 Barevný papír (možno nahradit pomalovanými papíry, např. temperami) 

 Nůžky 

 Lepidlo 

 Slabý černý fix 

 Vata (na sníh) 

 

Postup: 

Nejprve odměříme a ustřihneme z hnědého papíru 4 stejné pruhy: 2 cm široké a 16cm dlouhé. 

V polovině je přehneme a vrchní 2/3 slepíme k sobě. 

Pak ustřihneme 3 pruhy ze zeleného papíru a 1 pruh ještě z hnědého papíru (na strom v zimě): 4cm 

široké a 20cm dlouhé. 

Pruhy (ze zeleného a 1 hnědého papíru) cca po 1 cm začneme střídavě ohýbat, jednou vpřed, pak 

vzad, jako na harmoniku. 

Spodek „harmoniky“ přilepíme zleva k přeloženému hnědému papíru, k jeho vrchní cca jedné 

třetině. 

Rozkládáme harmoniku jakoby do „duhy“ do oblouku až nám vytvoří kruh kolem „kmene“ stromu, 

pak přilepíme druhý konec harmoniky zprava ke „kmeni“ stromu – viz. obrázek. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHBNsCqq3Ts
https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE


Takhle vytvoříme 3 stromy, čtvrtý bude mít kmen i korunu z hnědého papíru, protože je to zimní 

strom. 

Na jarní strom vystřihneme 5  květů z bílého papíru, na letní strom 5 jablíček z červeného papíru či 

5 hrušek ze žlutého papíru a na podzimní strom 5 lístků ze žlutého papíru. Vše dokreslíme slabým 

fixem. Na zimní strom nalepíme 5 kousků vaty. A máme vytvořenou jabloň (hrušeň) v podobách 

průběhu celého roku. 

 

 

 

 

 



Pak si zopakujeme měsíce pomocí luštění dvousměrky a přečtení 

pohádky: 

 

 



 

 

 

 



A aby se děti také trochu „protáhly“ nabízíme tyto cvičební aktivity: 

1) Najdi si domeček 

 

Děti libovolně pobíhají po pokoji. Po zemi jsou rozmístěny kroužky. Na písknutí každé dítě 

hledá domeček. Varianty:  

· Na hudbu děti běhají mimo kroužky. Když je ticho, rychle se schovají do domečku.  

o Přidání obra (rodič), který chytá děti, kteří to nestihnou včas do domečku. Obr vychází, 

když nehraje hudba.  

· Barvy – na povel rodiče (červená, modrá,…) se děti musí schovat/ dotknout určené barvy.  

o 1x písknutí – dotknout červené barvy, 2x – dotknout modré barvy, apod.  

 

2) Oheň, voda, bomba, vítr 

 

Děti libovolně pobíhají po pokoji, na povel rodiče :  

· Oheň – se děti musí dotknout jakékoliv bílé barvy  

· Voda – nesmí se dotýkat země (vylézt na židli, stůl, postel…)  

· Bomba – na zem a schovat hlavu  

· Vítr – musí se chytit sourozence/rodiče  

o Vhodné přidávat postupně! 

 

3) Téééď  

Sourozenci si udělají dvojice. Stojí čelem k sobě a mezi sebou mají na zemi předmět 

(rozlišovák, kužel). Rodič hlásí části těla (hlava, ramena,…), děti se jich musí dotýkat. Na 

pokyn tééééď se snaží děti získat předmět, který leží na zemi a přinést rodiči. 

 

Inspirace od MSPORTS trenérky Veroniky Řehákové 

 

 



Pak se zaměříme na kratší časovou jednotku: TÝDEN 

Naučíme se básničku o dnech v týdnu: 

 

DNY V TÝDNU 

První den s názvem pondělí, 

od neděle nás rozdělí, 

začíná týden nový, 

co přinese nám – kdo ví? 

 

Čím potěší nás úterý? 

To ptá se člověk leckterý 

a je to týdne druhý den, 

den všední je to pouze jen. 

 

Středa je vždy týdne střed, 

další dny nám žene vpřed, 

den je to v týdnu třetí 

které, jak ptáček letí. 

 

Čtvrtý den v týdnu to je čtvrtek, 

rychlý je, jak při rytí krtek, 

krtek, co ryje kopečky, 

v nichž dělá si své domečky. 

 

Pátý den v týdnu to je pátek, 

všedních dnů bývá to vždy svátek, 

na víkend každý se již těší, 

jak strávit volné dny vždy řeší. 

 

Šestý den to je sobota, 

v ten den nebývá robota, 

sobotou víkend začíná, 



každý jak chce si počíná. 

 

Sedmým dnem bývá neděle, 

je svátek, nic se neděje, 

nedělí týden končí  

a dny se s týdnem loučí. 

 

Zdroj: https://www.predskolaci.cz/category/ostatni-temata/den-casove-pojmy 

 

Dětem vytisknu kruh dní v týdnu a šipkou si budeme jednotlivé dny ukazovat podle aktuálního stavu. 

(viz. příloha) a také si je zopakujeme pomocí řazení vystřižených dnů v týdnu dle barviček z časopisu 

Dráček – již jsem také používali na on-line výuce, tuším z říjnového či listopadového čísla. 

 

Pak už se přesuneme k nejpřesnějším časovým pojmům, jako jsou 

jednotlivé fáze dne. 

Složíme si dřevěné puzzle s průběhem dne od rána až po noc a budeme si vyprávět jak vypadá jejich 

běžný všední den. Vy si můžete nahradit tak, že děti Vám převypráví svůj den od ranních činností až 

po večerní uložení do postýlky, můžou i průběh dne nakreslit. 

Zopakujeme si přitom číslice a barvy (viz. příloha) , abychom si alespoň trochu udělali přehled o 

hodinách a ukážeme si na hodinách jednotlivé části dne.  

Ty použijeme po přečtení pohádky: „Budík, který zapomněl budit“ 

A vyplníme k němu příslušný pracovní list (viz. příloha) 

https://www.predskolaci.cz/category/ostatni-temata/den-casove-pojmy


 

 

 

 



A nakonec si odpočineme u pohádky „O 12 měsíčkách“, kterou vám 

nabízím v audio verzi na tomto odkazu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GvdMFUPnXE 

 

Tak doufáme, že už se uvidíme zase ve školce! 

Zdraví vás i děti 

Paní učitelky Jitka a Hanka 

https://www.youtube.com/watch?v=8GvdMFUPnXE

