
 

Vážení rodiče, 

 

neustále se prodlužuje doba, kterou musíme trávit  

v nedobrovolné izolaci. Nejvíce se asi nudí děti, kterým  

   chybí kamarádi a dostatek pohybu venku. A vám rodičům  

  možná dochází inspirace, jak své ratolesti zabavit. Věřte,  

 že největší inspirací je sám běžný život. Zde je pár  

nápadů, jak své děti zaujmout, a přitom je mnohému  

naučit: 

1. Děti milují pohyb – máte jedinečnou příležitost chodit  

s nimi do přírody – na louku, k vodě, do lesa. Nebraňte  

jim vylézt na strom, přejít potok přes kameny, vyšplhat se  

na prudký kopec a pak se z něj dostat dolů, přejít kládu,  

pohoupat se na větví. Rozvoj pohybových dovedností vede  

k rozvoji celé osobnosti! 

2. Děti rády objevují – např. u vody pozorujte žabí vajíčka, 

pulce, teď je jich všude plno. Máme zkušenost,  

že pokud si děti přinesou pulce domů, tak mohou pozorovat  

celý vývoj žáby. Vloni jsme doma odchovali 3 žabky.  

V přírodě děti poznají spoustu květin, motýlů, brouků, zvířat  

i ptáku. Naučí se přírodu milovat a chránit. Pobytem  

v přírodě přispějete u dětí k rozvoji všech smyslů.  

Děti se naučí dívat se kolem sebe, pozorovat, zkoumat,  

poslouchat zpěv ptáků, šumění lesa, zurčení vody.  

Na vše si mohou sáhnout, vše ohmatat, naučí se rozlišovat  

vůně, poznají, jak chutná např. čaj z kopřiv, petrklíče  

nebo podbělu. Nechte je hledat, objevovat, pozorovat,  

zkoumat, sdílejte s nimi radost z poznaného. O všem si  

s nimi povídejte, popisujte, komentujte.  

 A taky jen tak relaxujte na sluníčku. 

 



 

 

3. Děti milují pohádky. Vzpomínáte si, jaké pohádky  

jste měli rádi vy? Tak je oprašte a čtěte, čtěte a vyprávějte.  

Děti vám budou vděčné. Potom si pohádky zahrajte.  

Třeba s plyšáky nebo vlastnoručně vyrobenými loutkami  

z papíru nalepenými na špejli. Děti si procvičí kreslení,  

stříhání, lepení. Děti se rády obléknou za princezny, rytíře  

nebo víly, za pejsky a kočičky a rády si na ně zahrají.   

4. Děti milují skrýše – takový bunkr z polštářů, dek  

a deštníků – to je něco. Nebo přehoďte přes stůl velkou  

deku, pod stůl polštářky a nějakou dobrůtku a o dětech  

nebudete vědět celé odpoledne. 

5. Děti rády pomáhají. Nebraňte jim pomáhat při vaření,  

pečení, pověřujte je drobnými úkoly: vynést koš,  

sám uklidit pokoj - co kam patří, utřít prach, uklidit  

nádobí – co k sobě patří - hrníček lžička, hrnec – poklička  

atd., zalít květiny - co potřebuje rostlina k růstu, vysát  

koberec apod. I když to nebude na 100 %, chvalte a děkujte  

za pomoc. Děti mohou spočítat, kolik jste usmažili řízků,  

uvařili knedlíků, upekli koláčků, z čeho jste upekli bábovku,  

jaké nádobí jste naskládali do myčky, jakou zeleninu jste  

měli k večeři, jaký tvar má pomeranč, jakou barvu okurek,  

paprika atd.  

6. Děti milují hry – a rádi vyhrávají. Co takový turnaj v  

pexesu, puzzlích, Člověče, nezlob se. Anebo si zahrajte  

Tichou poštu, Slovní fotbal, vymýšlejte slova na určenou  

hlásku. 

 



 

 

 

Ještě si myslíte, že se děti doma nic nenaučí? Rozšíří si  

slovní zásobu, naučí se nová slova, procvičí si  

matematiku, barvy, tvary, potrénují výslovnost, paměť,  

  postřeh, odvahu. Slova, která používají, mohou  

   rozdělovat na slabiky, vytleskávat, určovat počáteční  

  hlásky. A zpívejte, zpívejte při práci, na procházce,  

před spaním 

Děti strašně rychle rostou! Využijte toho, že můžete  

být se svými dětmi. Každé zlo je k něčemu dobré.  

Třeba na takto strávené chvíle budete za pár let  

vzpomínat jako na nejkrásnější období vašeho života. 

Na internetu jste jako doma. Tak projděte pinterest,  

předškoláky a podobné stránky, kde najdete spoustu  

dalších námětů, nápadů, básniček, písniček a her.  

 

Přejeme vám hodně trpělivosti, zdraví a pohodu  

a těšíme se brzy na shledanou. 

 

Zdravíme naše malé kamarády a věříme, že se brzy  

uvidíme. 

 

 

paní učitelky Pavla a Magda 

 

 

 

 

  


