
Distanční výuka 16. 3. - 20. 3. 2021 
Dobrý den, 

chtěla bych vám všem poděkovat za úžasnou spolupráci. Nastavená pravidla stále platí. 
Každé úterý jsme pro Vás ve škole k předání materiálů a ke konzultaci. Pracovní sešity si 
nechávejte u sebe, vždy si předáme pouze vypracované pracovní listy. V případě jiného 
termínu předání materiálů se můžeme osobně domluvit prostřednictvím třídního e-mailu 

pripravnatridaslunicko@seznam.cz 
Těšíme se na fotografie a videonahrávky z distančního vzdělávání. 

S přáním lepších zítřků třídní učitelka Helena Kalfářová 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Pohádka O Palečkovi 
Tento způsob práce se čteným textem už dobře znáte. Přečtěte dětem pohádku a děti ji pak 
samostatně vyprávějí. Pomohou jim k tomu i obrázky z knihy. Komu to nejde, nevadí. Každá 
snaha je důležitá. Převyprávějte pohádku společně po kratších úsecích.  Děti si tímto 
způsobem rozvíjí předčtenářské dovednosti, slovní zásobu a cvičí si pozornost. Na závěr si 
děti nakreslí ilustraci k pohádce. Za odměnu si děti mohou pustit pohádku zde 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1336-pohadka-o-paleckovi 
 
ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
Výslovnost hlásky T 
Ke správné výslovnosti pomůže nácvik říkadla. Můžete hledat slova začínající na hlásku T. 
Vytleskejte slova pomocí rytmu slabik. Děti se snaží rozpoznávat hlásku na začátku i na 
konci. Některé děti zvládají i hlásku uvnitř slova.  
Přikládám pracovní listy k opakování D a nácviku T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VĚCNÉ UČENÍ  
Domácí zvířata a jejich mláďata produkty a jejich využití 
Toto téma je velice obsáhlé. Vybrala jsem dvě videa, která děti přiučí novým vědomostem. 
Připravila jsem také pracovní listy, které vám předám.  
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5206-proc-existuji-
vcely?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5209-proc-ma-ovecka-
vlnu?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni 
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MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 
Vytváření souborů prvků k číslům 1-8.  
Počítání na prstech 
Přiřazení správného počtu k číslici (8- pastelek, 7 lízátek, 6 kamínků, …) 
Děti už zvládají složit číselnou řadu 1-8, můžete si napsat na papírky číslice a nechat je 
skládat. Jednu číslici vynechte a děti poznávají, která chybí.  
Přikládám i pracovní listy, které vám s výukou pomohou. 
Pracovní sešit na stranách 17-18. Zadání je v sešitu popsáno. 
 
PSANÍ 
Stále dbejte na správný úchop psacího náčiní a správného sezení při psaní. Pošlu rady jak 
na to. 
Opakované kreslení kruhů „Housenka“ str. 33 
Procvičování čar ve vymezeném prostoru „Zvířecí závody“ str. 34 
Přikládám pracovní listy k procvičení grafomotoriky. 
 
VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA 
Zasílám inspirativní video. 
Tvoření pro děti - 9. motýlci - YouTube 
 
TĚLESNÁ A HUDEBNÍ VÝCHOVA   
Poslechové činnosti a taneční činnosti 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8401-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-vecernickovy-
tanec?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity%7Epredskolni 
 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE 
Využívejte vzdělávací portál Didakta.cz. Zaslala jsem vám k němu materiály k přihlášení. 
Část předškolní výchova je pro děti výborným vzdělávacím prostředkem. 
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