
DISTANČNÍ VÝUKA 

Vážení rodiče, jsme povinni připravit a zajistit pro Vaše děti distanční výuku.  

 

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který nalezete na stránkách MŠ 

(záložka „Vzdělávací obsah“, 8. TÉMA: NAŠE PLANETA– Podtéma: „Živá a neživá příroda“) 

http://ms.dlouhalhota.cz/o-skole/vzdelavaci-program/  

 

V týdnu 6.4. – 9.4. jsme měli mít téma „Živá a neživá příroda“. Na dalších stránkách 

naleznete nápady na aktivity, básničky, pohádky a písničky. Dále přikládám odkaz na 

protažení a nápady na jednoduché pracovní a výtvarné činnosti a také pracovní listy.  

 

Pro rodiče předškoláků: Prosíme, aby Vaše děti znovu splnily alespoň tři 

pracovní listy, které přinesou do MŠ. Ostatní děti mohou splněné úkoly nosit 

také. :) 

 

Děkujeme za spolupráci 

  

http://ms.dlouhalhota.cz/o-skole/vzdelavaci-program/


Aktivity: 

- Sbírání odpadků v přírodě kolem vesnice 

- Stavby z přírodních materiálů 

- Péče o zahrádku 

- Povídání si jaké je slunce – barva, proč je slunce důležité, teplo – zima, světlo – tma 

- Procházky do přírody 

 

 

Básně k nacvičení: 

Rybníček 

Máme malý rybníček 

a v něm bydlí vodníček, 

jsou tam také rybičky, 

zdraví všechny dětičky. 

 

 

Vítr fouká 

Vítr fouká doprava 

Vítr fouká doleva 

my se větru nebojíme 

před vítr se postavíme. 

Když se vítr rozfičí 

hlava se nám zatočí 

aby se nám netočila 

sedneme si, to je prima. 

 

 

 

 

 



 

Čím voní hlína? 

 Čím voní hlína? To je prosté - 

 vším, co z ní roste: 

 dřínem i modřínem, 

 trávou i chlebem 

 a také nebem. 

 

 Jak se to nebe dostane dolů? 

 Chytí se vody a padají spolu. 

 Hlína je po dešti vypije z louží. 

 Ať jí slouží! 

 

 

Sluníčko se probudilo 

Sluníčko se probudilo    sedíme ve dřepu 

a paprsky zasvítilo.     vstaneme a uděláme rukama oblouk 

Probudilo kytičky,     kýváme hlavou ze strany na stranu 

zvířátka i dětičky. 

A to udělalo jen,     otočit se do kolečka 

aby mělo hezký den.     tleskáme 

 

   



 

 Video „Živá a neživá příroda“ 

https://www.youtube.com/watch?v=5qJDccuzh2s&ab_channel=DenisaNavr%C3%A1tilov%C3%A1  

 

 

 

Písničky: 

- Prší, prší, jen se leje 

- Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko 

 

 

 

Protažení: „Pozdrav slunci“ 

https://www.youtube.com/watch?v=a9JNYgb_YnY&ab_channel=%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%

95Japan  

 

 

 

Pohádka „Polámal se mraveneček“ 

- Společné čtení pohádky podle obrázků (na další straně) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5qJDccuzh2s&ab_channel=DenisaNavr%C3%A1tilov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=a9JNYgb_YnY&ab_channel=%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95Japan
https://www.youtube.com/watch?v=a9JNYgb_YnY&ab_channel=%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95Japan


 

 

 

 

  



Výtvarná činnost: 

„Malování na kamínky“ 

- Na zahradě nebo někde na procházce si nasbíráme větší kamínky 

- Kamínky doma umyjeme, aby nebyly špinavé 

- Poté je pomalujeme temperami nebo fixami 

  



Pracovní činnost: 

„Papírový větrník“ 

- Z barevného tvrdšího papíru si vystřihneme čtverec, který můžeme fixami dozdobit.  

- Čtverec potom přeložíme z obou stran – přímky potom protínají rohy.  

- Čtverec podle ohnutých přímek nastřihneme ke středu (2 cm od středu necháme 

nedostřižené).  

- Potom vezmeme špendlík s barevnou hlavičkou a propíchneme jeden cíp, uchopíme 

ob další cíp a ten též z vrchu propíchneme. Takto postupujeme dál až utvoříme 

větrník.  

- Špendlík nakonec propíchneme středem čtverce. Větrník uprostřed zmáčkneme, aby 

špendlík byl natěsno a měli jsme celý hrot špendlíku volný. 

- Na špendlík navlékneme malý korálek a zabodneme do dřevěné tyčky.  
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