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Vážení rodiče, milé děti, 

nastal čas vzdělávání na dálku. Paní učitelky se s Vámi telefonicky spojí a domluvíte se na 

postupu vzdělávání, který pro Vás bude vhodný. Na našich stránkách najdete inspiraci, tipy a 

rady, co s dětmi dělat tak, abyste společný čas strávili hezkým způsobem, který navíc bude 

užitečný z hlediska vzdělávání a přípravy dítěte do školy.  

Několik obecných rad a tipů 

- Rozvoj komunikačních dovedností:  

o povídejte si s dětmi jen tak o tom, co máte v plánu, jestli půjdete ven, budete 

společně vařit nebo jestli budete hrát nějakou hru, 

o vyprávějte dětem pohádky, vaše hezké společné zážitky, reagujte na jejich 

otázky, povídejte si také o současné situaci, jak se chránit, jak chránit ostatní.  

o Čtěte dětem pohádky, říkadla a povídejte si o nich. O ději, o postavách, jak jsou 

postavy či obrázky v knize barevné, jestli jsou obrázky nahoře, dole, uprostřed, 

namalujte si k tomu obrázek. 

o Paměť: učte se s dětmi básničky, říkadla, písně. Hrajte společenské hry 

odpovídající věku dítěte. 

- Pracovní dovednosti, jemná a hrubá motorika:  

o zapojujte děti do běžných denních činností, společně uklízejte, vařte, pečte, 

perte, skládejte prádlo, vytvářejte ze skládaného oblečení různé tvary a 

povídejte si o tom, třiďte a nechte děti ukládat věci na své místo. 

o Pokuste se s dětmi chodit ven, pozorujte okolí, počítejte stromy, hrajte, kdo 

první uvidí ptáčka, kdo první objeví např. žlutou či jinou barvu, tvar, osobu, 

zvláštnost…. . Běhejte, skákejte, koulujte se, bobujte, sáňkujte, pokud je sníh 

o Zkoušejte společně tvořit, kreslit, malovat… 

- Psycho-sociální dovednosti:  

o pocit jistoty, bezpečí a přijetí: dbejte na pravidelné denní aktivity (jídlo, 

hygiena, spánek, procházka), povídejte si o tom, 

o podporujte denní rituály spojené s běžným režimem dne: pozdravení se, 

popřání dobré chuti, vítání, loučení, 

o dopřejte dětem chvilku samostatnosti a pocit, že věci dokáží samy, chvalte je. 

Jde především o samostatnost v péči o sebe (hygiena, oblékání, samostatná 

hra).  

  Těšíme se na Vás    

Kolektiv zaměstnanců MŠ 
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