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Vážení rodiče, 

naše mateřská škola zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu plošného uzavření 

mateřských škol. 

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti 

s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to 

způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo 

omezeny pro různé krizové situace. Chápeme, že když máte doma školáka, je už i tak 

distanční výuka dost složitá.  

Od pondělí 8. 3. naleznete v e-mailu úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů, jak 

u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku, atd.) Vše je 

voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. 

Vypracované úkoly dětem uschovejte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce 

budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti 

ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý. 

Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na  

e-mail info@mskrynicka.cz . Následně budete informováni o možnosti vyzvedávání si 

vytisknutých materiálů v MŠ. 

Děkujeme za spolupráci. 

Přejme všem pevné zdraví a brzký návrat nás všech do mateřské školy. 

         Zaměstnanci a vedení MŠ 

 

Přílohy: Č. 1  Náměty pro všechny věkové skupiny 

  Č. 2  Školní vzdělávací program (inspirace nabídek činností) 
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Příloha č. 1 

 

 

Náměty pro všechny věkové skupiny: 

 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte; 

 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...); 

 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o 

květiny,  o zvířata...); 

 dbejte na pravidelný režim; 

 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi 

(rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...); 

 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...); 

 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému 

textu otázky; 

 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry; 

 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte 

(logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...); 

 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se 

kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené 

informace, je to pro ně důležité. 

 

 

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme 

nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to 

rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.  
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Příloha č. 2 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do 

pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou        

z nich najdeme činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má 

doma podmínky, pomůcky.  

Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky.  

Dítě a jeho tělo  

 dostatek volného pohybu;  

 praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání 

květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);  

 hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;  

 sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);  

 hry s pískem, modelínou apod.  

 

Dítě a jeho psychika  

 čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli 

naslouchajícího);  

 zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);  

 hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);  

 hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);  

 manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, 

vůně, tvar…);  

 třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek, 

vystřihování z letáků…);  

 hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů 

v obrázku – nad, pod, vlevo, hned za…) apod.  

 

Dítě a ten druhý  

 společenské hry;  

 hry s pravidly;  

 komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.  
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Dítě a společnost  

 zvyky a tradice ve svém okolí;  

 pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…);  

 námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);  

 poslech hudby, seznamování s uměním apod.  

 

Dítě a svět  

 poznávání okolí;  

 pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);  

 seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.  

 

Co by mělo být nejdůležitější?  

Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená, vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme 

věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.  

Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.  

Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není 

pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.  

Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, 

že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku…. to se přece stane i nám. Využijme takové 

situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude 

dokonalé).  

Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.  

Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).  

Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.  

Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).  

 

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček  

 

Zpracovala: Mgr. Hana Splavcová, garant předškolního vzdělávání NPI ČR, 24. 9. 2020 


