
  
  



 
  

  



  
  



 
  

  

1. HRNEČKU, VAŘ! 

Pomůcky: pohádka Hrnečku, vař! v PDF – netikněte si, stačí přečíst v počítači), 

vytiknoutpracovní list Hrnek (zvládli byste i překreslit), pastelky, hrneček 

z vaší kuchyně (lépe bude plastový), pracovní list Slabiky 

Hry a úkoly na dnešní den: 

Pokud úkoly nest hnete, doděláte jindy, pátek bude opakovací a 

můžete dodělat, co budete cht t☺ 

Poslech, procvičování zrakové a sluchové paměti 

Poproste rodiče, aby t ipřečetli pohádku Hrnečku, vař! (PDF Pohádka). 

Dobře poslouchej a dívej se na obrázky. 

A teď jestli si se dobře díval a poslouchal, vyprávěj, jak to bylo v pohádce. 

Grafomotorické dovednosti 

Tak a teď si hrneček nakreslíš – PDF Hrnek -jednotažný obrázek Hrnek. Nejdříve 

jedním tahem obtáhni ukazováčkem, potom si vezmi 5 pastelek – barvy si vyber 

sám. Víš, jaké barvy máš? Spočítej, jestli jich máš opravdu 5. Teď hrneček 

každou barvou obkresli jedním tahem, jako když jede auto po silnici. 

Hrneček si buď vyzdob tak, jak budeš cht í nebo ať t ido hrnečku udělají linky - 

tak 2cm od sebe a do každého řádku udělej řadu geometrických tvarů. Tedy do 

prvního řádku kolečka, do druhého řádku trojúhelníky, do třet í o řádku 

čtverec… 



  
  

Dechové a artikulační cvičení /procvičujte každý den☺/ 

Foukání horké kaše – z dlaní udělat mist i ku, nádech nosem, výdech ústy 

Plná pusa kaše – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé 

Mlsoun – vyplazování jazyka v rychlejším tempu 

Dobrota – přisát jazyka na horní patro, mlasknut 

Hra „Na ztracený hrneček“ 

Vyber si ve vaší kuchyni hrneček, nejlépe plastový, aby se nerozbil a dobře si ho 

prohlédni. 

Říkej:„Dokolečka chodím, kam dám hrnek nevím“. 

Rodiče t iteď řeknou, kam máš hrnek položit např. Na stůl/pod židli/do police.. 

(dět iby měly jen podle vašeho slovního pokynu umíst i hrnek) 

Obměna hry /i jiný den/ - dítě jde za dveře, vy mu hrnek položíte někam 

v pokoji. 

Říkej: „Dokolečka chodím, kde je hrnek nevím. Hrnek je….pod stolem (měl by 

říci podle polohy hrnku – NE „támhle, ale pod stolem, na skříňce…“ 

Po hře si zazpívejte a zatleskejte písničku Myško, myško, myš – tam se taky 

zpívá o kaši☺ 

Pracovní list Slabiky 

Nejprve pojmenuj, co vidíš na obrázku, vytleskej, počet slabik spočítej a spoj 

čárou se správným počtem punt í ů. Vybarvi jen obrázky se třemi slabikami. 

Můžeš zkusit, jestli poznáš obrázek podle první hlásky, kterou t iřeknou: 

Ž jako…a ty najdi správný obrázek, Č jako…(pokud jim nepůjde první hláska, 

říkejte první slabiku LO…. 



  
 

 
  



 
  

  



  
  



 
  

  

2. HRNEČKU, VAŘ! 

Co budete dnes potřebovat: papír, pastelky, 3 hrnečky z vaší kuchyně a lžičku, 

vytištěný pracovní list Ve školce 

Hry a úkoly na dnešní den: 

Babička bydlela v domečku se svou dcerou. S kým doma bydlíš ty? 

Teď si zkusíš složit domeček z papíru a až bude hotový, nakresli mi do něho, 

s kým bydlíš ty. Potom domeček otoč a dokresli mu okna, dveře, střechu (vlnky, 

obloučky ..) 

Pohybová chvilka 

Střecha 

Střecha to je klobouk domu (stoj rozkročný, ruce spojené nad hlavou) 

Ještě komín patří k tomu (stoj snožmo, ruce připažené) 

Protože dům bez střechy (stoj rozkročný, ruce spojené nad hlavou) 

mohl by dělat neplechy (stoj snožmo, poskoky) 



  
 

 
  

Hry se zvuky 

Připravte si 3 hrnečky a lžičku z vaší kuchyně (keramický, plastový..). Prohlédni 

si je. Jsou všechny stejné velké? Jakou mají barvu? Z čeho jsou vyrobené? 

Postav je do řady. Který je první, který je poslední, který je uprostřed? (můžete 

opakovat a měnit hrnečky) 

Zkus na hrneček zaťukat, ale opatrně, ať ho nerozbiješ☺ a dobře poslouchej, co 

slyšíš. Zaťukej na druhý a zapamatuj si zvuk, tedy to co slyšíš. Teď se otoč zády a 

někdo doma zaťuká na hrneček místo tebe. Poznáš, který to byl? (první, 

poslední, uprostřed). 

Protože hrneček vydává zvuk, když na něho ťukneš, můžeš si z něho udělat 

hudební nástroj a zazpívat si písničky – třeba Travička zelená, Myško ,myško, 

myš. Určitě vymyslíš i jiné. 

Artikulační a dechová cvičení 

Foukání horké kaše – z dlaní udělat mističku, nádech nosem, výdech ústy 

Plná pusa kaše – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé 

Mlsoun – vyplazování jazyka v rychlejším tempu 

Dobrota – přisátí jazyka na horní patro, mlasknutí 

Pracovní list Ve školce: obrázky jsou téměř stejné. Nebo ne? Najdeš mezi 

nimi rozdíly? Je jich 8. Když najdeš, tak zakroužkuj. 

Vyprávěj rodičům, jaké hračky máme ve školce, s kterými si rád hraješ. 



 
  

  



 
  

  

3. HRNEČKU, VAŘ! 

Co budete dnes potřebovat: papír nebo čtvrtku pokud máte doma, nůžky, 

pastelky (nebo barvy, křídy… co máte doma), vytištěný pracovní list Kartičky na 

rýmy 

Činnosti a úkoly na dnešní den: 

Dnes bychom si mohli nějaký hrneček vyrobit z papíru. Popros rodiče, aby ti 

předkreslili na papír obrys hrnku a ten si vystřihni. Hrneček si můžeš vyzdobit, 

čím budeš chtít – pastelkou, barvami, můžeš si natrhat z proužků barevného 

papíru menší kousky a polepit hrneček. 

Tady máte i jeden nápad na tvoření, ale můžete vymyslet, jaký chcete☺ 

Dechová a artikulační cvičení 

Foukání horké kaše – z dlaní udělat mističku, nádech nosem, výdech ústy 

Plná pusa kaše – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé 

Mlsoun – vyplazování jazyka v rychlejším tempu 

Dobrota – přisátí jazyka na horní patro, mlasknutí 



  
  

Pohybová chvilka 

Tancování – Ouky kouky ( znáte ze školky) – Míša Růžičková 
Můžete si najít I na youtube. 

Sluchové cvičení 

Hra na básníky – rýmování 

Motivační básnička s pohybem 

Na papíru domeček, (ruce spojit nad hlavou) 

u domečku stromeček (vzpažit) 

Na stromečku ptáček (mávání křidélky) 

má žlutý zobáček (dotýkání prstů s palcem) 

Ptáček zpívá krásně (mávání křidélky) 

a já skládám básně (tleskání) 

Vytiskněte si pracovní list Kartičky na rýmy (může být i černobílý),obrázky 

rozstříhejte na kartičky. 

1. Obrázky vytleskejte (s důrazem na koncovou slabiku nebo hlásku), 

mohou zkusit jakou slabiku slyší na konci slova 

2. Udělejte dětem jednu dvojici rýmů na ukázku 

3 . Připravte 3 kartičky – 2 rýmující se kartičky + 1 která se s nimi nerýmuje 

(např. míč, klíč, šiška), zkoušejte najít s dětmi rýmy. Pokud jim půjdou 

rýmy vytvářet, přidejte další kartičku 

(Pokud vám nepůjdou vytvářet rýmy nebo rýmům děti nerozumí, tak si obrázky 

ukazujte, vytleskávejte, říkejte, co je na obrázku) 



  
 

 
  



 
  

  



 
  

  

4. Hrnečku, vař! 

Co budete potřebovat: vytištěný pracovní list Hrnec, pracovní list Zdravé 

potraviny, tác+ krupicový cukr (nebo mouka), mističky, lžíce x lžička, kartičky 

s čísly 1- 6 nebo házecí kostku 

Hry a úkoly na dnešní den: 

Grafomotorika, jemná motorika 

Vezměte si pracovní list Hrnec – podle vzoru „míchejte kaši“+ říkejte: 

Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku, papír otočte a zkoušejte sami na 

druhé straně (komu nejdou klubíčka -spirály, zkouší motanice nebo kruhy) 

Poproste o tác a trochu krupicového cukru. Jakou chuť má cukr? Je sladký nebo 

slaný? Posypte tác a do cukru můžete zkoušet ukazováčkem „míchání kaše“ 

jako na papíru. Můžete si kreslit do cukru i jiné obrázky☺ 

Můžete zkusit opatrně přesypávat, přendávat velkou x malou lžící (horní 

obrázek 

Předmatematické dovednosti (spodní obrázek) 

Můžeš počítat lžíce nebo lžičky podle čísla, které ti 

řeknou nebo ukážou napsané (na kartičce buď číslo 

nebo tečky) Například: 

Do pravé misky dej dvě lžíce. Do levé misky dej tři 

lžíce…. 

Nebo hoď kostkou a podle počtu puntíků na kostce 

dej tolik lžic do misky. Zahraj si s rodiči, kdo bude 

mít plnější misku☺ 

Nezapomeňte po sobě uklidit☺ 



  
  

Pohybová chvilka 

Lehké cvičení s plastovým hrnkem – koordinační cvičení, pusťte si k tomu 

hudbu, ať je veseleji. Pozor, ať ti hrnek nespadne☺ 

 

 

 

 

chůze s hrnkem na hlavě 

chůze s hrnkem na ruce 

chůze s přendavání hrnku kolem pasu 

chůze – přendavání hrnku pod kolenem, střídání nohou 

a co vás napadne…… 

Pracovní list Zdravé potraviny (rozvoj slovní zásoby) 

Ráno jste zkoušeli kreslit prstem do cukru nebo do mouky? Víš, kde ji máte 

v kuchyni uklizenou? Podívej se, které potraviny máte ještě doma? Víš, jak se 

jim říká? A kde je máte uklizené? 

Teď si vezmi pracovní list Zdravé potraviny, pojmenuj potraviny (jídlo), které 

jsou na obrázku a vybarvi jen ty, které si myslíš, že jsou zdravé. Víš, které to 

jsou? Pokud nevíš, rodiče ti poradí☺ 

Dívej se, jak maminka nebo tatínek vaří, co musí připravit, aby mohli vařit. 

Určitě budou rádi, když jim maličko pomůžeš. A až se vrátíš do školky, tak nám 

řekneš, s čím jsi pomohl. 



 
  

  



  
  



 
  

 
 

  

5. Hrnečku, vař! 

Co budete potřebovat: vytištěný pracovní list Rýmy, pracovní list Protiklady 

Hry a úkoly na dnešní den: 

Dechová a artikulační cvičení 

Foukání horké kaše – z dlaní udělat mističku, nádech nosem, výdech ústy 

Plná pusa kaše – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé 

Mlsoun – vyplazování jazyka v rychlejším tempu 

Dobrota – přisátí jazyka na horní patro, mlasknutí 

Rozvoj slovní zásoby, sluchové vnímání 

Hráli jsme si na básníky a zkoušeli rýmy. Už je z tebe taky básník, co umí 

vymýšlet rýmy? Tak zkus pracovní list Rýmy – obrázky nejprve vytleskej 

(Kolikrát si tlesknul?), potom spoj čárou k sobě obrázky, které se rýmují. 

Opakování her, tanečků, cvičení, zpívání, které tě bavily nebo, které potřebuješ 

vylepšit☺ 

Něco navíc pokud chceš: 

1. Pracovní list Protiklady 

2. Zkus obkreslit dno hrnku. Jaký vidíš geometrický tvar? Nakresli z něho 

obrázek. 



 
  

  



  
 


