
Téma týdne: LETNÍ RADOVÁNKY

Milé děti, léto už se blíží a my se těšíme, že bude hřát sluníčko a my 
všichni si budeme dopřávat letních radovánek. Jako jsou například 

všelijaké hry na zahradě, skákání na trampolíně, kopaná, hry na 
pískovišti, na hřišti, jízda na kole, pozorování přírody, sběr letních 

plodů, stanování, koupání v bazénu, výlety do přírody, do hor, 
mlsání zmrzliny a mnoho dalšího...

Tady máte vzdělávací nabídku pro tento letní čas.

Chvilka pro chytré hlavičky: naučte se 
krátkou básničku

Léto

Sluníčko se na nás směje,

příjemně nás při tom hřeje.

Meloun, zmrzka, jahůdky,

samé letní dobrůtky!

V létě budou všechny děti, 

jezdit na dovči i na výlety.

Až navštíví všechny tety,

užijí si koupání,

tak se každý vrátí domů,

kde nejsladší je spinkání.

Opakujte si doma co jste se ve školce naučily:

Poznávání a pojmenovávání barviček

Počítání od 1-10

Poznávání a pojmenování geometrických pojmů-čtverec, kruh, 
obdélník, trojúhelník 

Prostorové pojmy (v, před, za, na, vedle, vpravo, vlevo, nad, pod) 
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Kouzelná slovíčka-prosím, děkuji, pozdravy...

Časové pojmy-ráno, večer, den, noc, roční období-jaro, léto, 
podzim, zima, dny v týdnu 

Chvilka pro procvičení jazýčku: 
Procvičíme si hlásku L
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Obrázky si s dětmi nejprve pojmenujeme, necháme děti, aby slova 
vytleskaly a určily počet slabik, starší děti mohou určovat poslední 

hlásku/slabiku ve slově.

Obrázek zakryjeme a požádáme děti, aby vyjmenovaly co nejvíce 
předmětů.

Zaspívej si písničku o ročních obdobích. 
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Míša Růžičková - Jaro, léto, podzim, zima 
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á - Jaro, léto, podzim, zima (Minidisko Cvičíme s 
Míšou 6) - YouTube

Chvilka pro protažení tělíčka: 
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Chvilka pro šikovné ručičky:
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"LIMONÁDA" - Vytvoř si letní osvěžení dle obrázku.

Připrav si: barevné papíry, tužku, lepidlo, nůžky, barvičky, brčko, 
kousek houbičky

Na libovolný barevný papír si nakresli tvar sklenice a vystřihni. Na 
žlutý, nebo oranžový papír si nakresli kruhy jako plátky citrónu 
nebo pomeranče (nebo zvol jiné ovoce dle své volby a dokresli 

nebo dolep vnitřní měsíčky, detaily daného ovoce. Nalep do 
sklenice. Vezmi si kousek staré houbičky, kterou ti pomůže někdo z 
rodičů vystřihnout do tvaru ledové kostky a můžeš namočit do bílé 
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barvy a obtisknout do limonády. Nakonec dolep brčko a máš letní 
ledové osvěžení hotové. :-)

Udělejte si další letní pochoutku "meloun". 
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