
DISTANČNÍ VÝUKA 

Ahoj děti, posíláme vám aktivity na březen. 

Protože březen je měsíc knihy, vybraly jsme 

pro vás téma: 

Hrajeme si s knížkami 

22.3.-26.3. 2021 

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

Vzbudit v dětech zájem o knihy, aby zjistily, že v nich mohou čerpat 

informace, ale i zábavu a potěšení, že kniha je přítel člověka… Děti 

by měly znát, jak se ke knihám správně chovat, co se v nich ukrývá, 

kde je najdeme, kde si je můžeme vypůjčit. Pozitivní vztah ke knize 

úzce souvisí s před -čtenářskou gramotností, která je důležitá pro 

další rozvoj dítěte. 

Hádanka: Mám listy, a přesto nejsem strom. Co jsem? 

Pondělí: 22.3.2021 

Knihy můžeme rozdělit na jednotlivé druhy podle toho, pro 

koho jsou napsané – knihy pro děti a knihy pro dospělé. 

Knihy pro děti jsou většinou pohádkové, dobrodružné – píše 

se v nich o různých dobrodružných příhodách dětí i 



dospělých, encyklopedie, ale třeba i učebnice, nebo knihy 

říkanek a písniček – to jsou zpěvníky. 

Skládací knihy pro maličké děti se jmenují LEPORELA.. 

Knihy pro dospělé můžeme rozdělit na kuchařky, cestopisné 

knihy – v těch se píše o dalekých zemích, přírodopisné – o 

zvířátkách i rostlinách, zahradnické, romány – to jsou příběhy 

pro dospělé,  knihy s básněmi, slovníky – tam najdeme 

překlady různých slov z českého jazyka do jazyka cizího. 

1. úkol: 

S rodiči se podívejte, jaké máte doma knihy a vyberte  

z nich encyklopedii, kuchařku, pohádkovou knihu, 

slovníky.  O čem se píše v kuchařkách? Jak se jmenuje 

tvoje oblíbená knížka? 

 

Pusťte si video:  

https://youtu.be/NOsbHwCV8Rg   

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NOsbHwCV8Rg


Básnička týdne: (Až se ji naučíš, popros maminku, aby tě 

nahrála a můžeš nám nahrávku poslat na naše emaily) 

Knížka 

Vždy, když knihu otevřeme, 

v pohádce se ocitneme. 

Jedna stránka pro Karkulku, 

druhá zase pro Sněhurku. 

Popelku tu ještě máme 

a Bajaju také známe. 

Na dlani ukáže se hned, 

celý pohádkový svět. 

Pusťte si video s rozcvičkou a básničkou:  

https://youtu.be/an99V4odP5g  

 

https://youtu.be/an99V4odP5g


Písnička týdne: 

 

 

Naučte se písničku podle videa : 

https://youtu.be/HJlJKb5FXkY  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HJlJKb5FXkY


2. úkol: Pokus se podle vzoru panu spisovateli vyzdobit tužky. 

 

 

 



Úterý: 23.3.2021 

Jak to chodí v knihovně? 

Knihovna je buď nějaká polička nebo skříň, do které ukládáme 

knihy. Může to být ale i  budova, ve které jsou regály a v nich 

uložené knihy. Ty si pak může člověk, který zaplatí poplatek 

půjčit a po přečtění vrátit. Knihy ale musí vrátit v pořádku. 

Jak zacházíme s knihou? 

- před prohlížením si umyjeme ruce 

- nejíme, nepijeme 

- s knihou neházíme, nevytrháváme listy, nečmáráme, 

nestříháme 

- po přečtení knihu ukládáme na své místo (knihovnička, 

polička) 

– nesmí být ani roztržené, ani polité, počmárané a jinak 

zničené. 

 

1. úkol: 

Vyrobte si do své knížky záložku, vymalujte a vystřihněte. 

Vyberte si záložku, která se vám  líbí.  

Víte, k čemu slouží? 



 

 

 

 



2. úkol:     Popiš, co vidíš na obrázku. Vyprávěj v celých 
větách, ne pouze jednoslovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.úkol: 

 

V knihovničce na obrázku je spousta knih a věcí. Vymaluj knihy podle podle pokynů: 

•    Knihu vedle klíče vymaluj červeně 

•    V prostředním regále vymaluj knihu s číslem 5 žlutě 

•    Knihu v pravém dolním rohu vymaluj modře 

•    Knihu s obrázkem banánu vymaluj zeleně 

•    4. knihu v dolním regále vymaluj oranžově 

•    V dolní poličce vymaluj nejmenší knížku hnědě 



Středa: 24.3.2021 

KNIHKUPECTVÍ 

Knihkupectví je obchod, kde se kupují knihy. Zatím co v 

knihovně si lidé knihy půjčují a po přečtení je vrací, v 

knihkupectví si knihy koupí – vyberou, zaplatí a jsou jejich.  

Máte doma některé knihy, které dostali tvoji rodiče jako malé 

děti a teď si z nich čteš i ty? 

 

- Zahraj si s rodiči na obchod s knihami – knihkupectví 

 

- Víte, kde má knížka hřbet? Z čeho se knihy vyrábí? 

Zopakujte si jak s knihou zacházíme, aby nám vydržela 

dlouho krásná a my jsme se z ní mohli dlouho těšit. Co dělá 

s knihou spisovatel, co ilustrátor, co knihkupec a co 

čtenář? Kdo je to básník? 

 

 

- Zkus s rodiči vyrobit knihu vlastní. Přelož 2 listy čistého 

papíru a rodiče ti ji sešijí. Ty pak můžeš do této knihy 

nakreslit obrázky ze své oblíbené pohádky a pokud 

zvládneš i nějaká písmenka, můžeš je tam napsat. 

 

- Podívejte se do své knihovničky. Která kniha je největší, 

která nejmenší, nejtenčí, nejtlustší? Které knihy jsou stejně 

velké? 



1. úkol 

 Na obrázku je jedno takové knihkupectví. Najdi na obrázcích 

všechny rozdíly a zakroužkuj je červenou pastelkou. 

 

 

 



2.úkol 

Pojmenuj všechny obrázky a vybarvi tolik koleček, kolik má 

slovo slabik 

 

 

 



Čtvrtek: 25.3.2021 

Dnes máme pro vás připravené aktivity z pohádek, zkusíte si 

takovou obrázkovou knížku vyrobit. Vypracované úkoly 

můžete poslat na školkové emaily, nebo přinést po návratu 

do MŠ. 

1. úkol: 

Vyrobte si obrázkovou knížku. 

Nakreslete několik obrázků z Vaší oblíbené pohádky, zvolte 

jednoduchou pohádku, může být i veršovaná (Princeznička na 

bále, O řepě, O koblížkovi, Budka...). Obrázky slepte izolepou 

v leporelo. Nezapomeňte napsat na obal autora ilustrací. 

2. úkol: 

Hledejte s rodiči v místnosti předměty začínající na 

dané písmenko. 

Ať jsi holka nebo kluk,  

zbystři oči, napni sluch 

Po domě se rychle projdi,  

co začíná na………… najdi. 

 

 



3. úkol: 
Poslechněte si pohádku „O červené Karkulce“. Poté zkuste pohádku 

podle obrázků převyprávět. Následně obrázky děti rozstříhejte a zkuste 

poskládat tak, jak jdou za sebou. Rozstříhané obrázky nalepte na papír 

ve správném pořadí. 

 



4. úkol: 

Poznáš podle obrázků, o jakou pohádku se jedná? 

Kterou z těchto pohádek máš nejradši? 

 

 

 



Pátek: 26.3.2021 

 

Pusťte si pohádku na videu:  

https://youtu.be/pYQEQ8jLPdE  

 

 

 

 

 

I dnešek bude patřit 

pohádkám. A my jsme pro 

vás s pí. učitelkami vybraly 

Perníkovou chaloupku. 

Rodiče vám ji můžou 

přečíst a vy pak 

povyprávíte děj podle 

obrázku. 

https://youtu.be/pYQEQ8jLPdE


Perníkovou chaloupku si můžete s rodiči přečíst i ve 

veršované podobě. 

 

 

 



Jeníček s Mařenkou oloupali perníčky, domalujte je dle návodu. 

 

 



 

 

 



A na závěr týdne jedno malé opáčko. Zkuste si s rodiči 

udělat pravý školní test. A známku vám potom dají paní 

učitelky. 

 

 
 

 



ÚKOLY NAVÍC  - pro pilné včeličky 
Rozstříhejte obrázek, poté obrázek složte podle čísel a nalepte na papír 

 



Poznáš všechny pohádkové postavy? Slova vytleskej a urči počet slabik. 

Ta, která mají v názvu jen jednu slabiku, zakroužkuj žlutě, slova se dvěma 

slabikami modře a se třemi slabikami červeně. Kterých je nejvíce? 

 

 

 



Omalovánka. Pozor na špetkový úchop tužky 

 

 

 



Pokud se ti úkoly zdají lehké, tak jeden těžký je tady: 

(Obtáhni si písmenka podle směru šipek. Nezapomeň na uvolněnou ruku, špetkové držení 

tužky,/+prostředníček pod pastelkou/, vzpřímené sezení s nohama opřenýma o chodidla) 

 

 



 

 



BONUSOVÉ VIDEO – POHÁDKA O 

KOBLÍŽKOVI OD PANÍ UČITELEK 

 

https://youtu.be/WzwsnRODMF0  

https://youtu.be/WzwsnRODMF0

