
 

 TÉMA:         KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLKY 

Kompetence:                                  4.9.2017 -   

5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace 

4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny 

6/6 Chápe ,že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel 

soužití 

Nabídka vzdělávacích činností pro děti: 

- Hra SEZNAMOVANÁ  -  jména dětí, přivítání nových kamarádů  

- Komunikativní kruh ,individuální rozhovory s dětmi o jejich oblíbených 

hračkách, činnostech, kamarádech, jak se těšily do školky, co dělaly o 

prázdninách 

- Začlenit se do společných činností –PH, KK, tvořivé hry… 

- Hry s hračkami ve třídě – vědět, kam patří 

- Didaktická hra – Do všech koutů zajdi… 

- Hra Poznej svoji značku – pojmenování , třídění dle druhu, hledání  

- Hra  se zpěvem Jede, jede mašinka – seznámení s prostředím školky, 

zaměstnanci 

- Motivační cvičení – co jsem dělal o prázdninách ( skákal-

poskoky,běhal,lezl,plaval,opaloval…Kašpárek, Brouk, , Žába  … relaxace 

- Říkanky – Ruce, Pořádníček , Kamarád, Dobrý den – přivítání v kruhu 

- Hry s prsty – Myška , počítání prstů ,spojování , sevření do pěsti… 

- Kreslení sebe sama , otiskování dlaní , sluníčko 

- Zpíváme – Skákal pes, Kočka leze dírou, Pec nám spadla , Kolo 

mlýnské,nácvik nové Sluníčko 

- PH  Na bublinu , Kočka a myš , Hledej kamaráda 

- Hry s padákem – opakování jmen, procvič. znalosti zákl. barev 

- Poznávání okolí školky – popisování situací a dějů ,bezpečnost – pravidla 

,chůze ve dvojicích v zástupu, správná reakce na pokyny uč. 

- Grafomotorické cviky – čáry vodorovné, svislé  , motanice 

- Upevňování hygienických návyků 

- Spoluvytváření pravidel společného soužití – Hračkové pravidlo – 

ukládání hraček  



- BÁSNIČKY 

 

PO PRÁZDNINÁCH 

Po prázdninách kluci ,holky, 

spěchejte do naší školky. 

Školička jak kytička, 

slyšet je v ní písnička. 

Zpívá dětem pro radost, 

pro všechny má hraček dost. 

 

 

RUCE 

To jsou prsty, to jsou dlaně, 

mýdlo s vodou patří na ně. 

A po mýdle dobré jídlo, 

a po jídle zase mýdlo. 

 

Umyvadlo jen se třpytí, 

ukaž, jak se umíš mýti. 

Ať se v něm tvé ručičky, 

lesknou, jak dvě rybičky. 

 

 

 

DOBRÉ RÁNO 

Dobré ráno, pěkný den, 

začneme hned s úsměvem. 

Stoupneme si vedle sebe, 

pohladíš mě a já tebe. 

Za ruce se chytíme, 

do kolečka chodíme. 

A pak si něco povíme… 



 

 

MYŠÍ ŘÍKADLO 

Myši chodí tuze tiše, 

mají tlapky jako z plyše. 

Tiše, myši, ši, ši, ši, 

ať nás kočky neslyší. 

 

 

 

Já jsem kluk a ty jsi holka, 

je nás tady plná školka. 

My se máme rádi, 

že jsme kamarádi. 

 

 

POŘÁDNÍČEK 

Já jsem malý pořádníček, 

vím, kam patří malý míček. 

Medvěda i stavebnici 

uložím vždy na polici. 


