
PLÁN ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ OD 19. 10. DO 30. 10. 2020 

 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že děti jsou již „předškoláci“ a předškolní vzdělávání je v 

posledním roce před vstupem do ZŠ pro děti povinné, čeká i naši třídu tzv. distanční výuka. 

Pořiďte proto prosím dětem buď velký nelinkovaný sešit, nebo nějaké desky s foliemi, do 

kterých budete splněné úkoly zakládat. Musíme dokladovat, že se děti opravdu v domácím 

prostředí vzdělávaly. „Domácí úkoly“ nám po otevření MŠ přinesete do školky, my si je s 

dětmi společně projdeme a popovídáme si o nich.  

Úkoly se budeme snažit připravovat tak, abyste si doma vystačili s tím, co máte (ne každý má 

doma počítač, tiskárnu, temperové barvy a další věci). Ne všechny úkoly budou mít 

hmatatelný výstup - např. obrázek, nebo jiný výrobek, proto bychom Vás chtěli poprosit, 

abyste potom, co Vaše dítě zhodnotí svoji práci, do sešitu jeho sebehodnocení zaznamenali a 

připojili i svůj vlastní názor - příklady hodnocení budou vždy uvedeny u každého úkolu.  

Úkoly se pokuste plnit tak, aby děti nebyly přetěžované - ideálně jeden úkol na den.  

Všem Vám moc děkujeme za spolupráci a těšíme se, že se všichni opět sejdeme.  

Mává Vám Lucka, Štěpánka a Míša :-) 

 

 

Podzim už je v plném proudu, proto se následující úkoly budou vztahovat právě k tomuto 

ročnímu období.  

SEBEHODNOCENÍ: Po každém úkolu se dětí zeptejte, co se jim dařilo, nedařilo, s čím měly 

problém, zda potřebovali pomoci. Jak se jim úkol líbil, atd. Děti jsou zvyklé provádět 

sebehodnocení po každém úkolu i v MŠ, některým dětem zatím dělá problém mluvit 

samostatně a v celých větách. Pomozte jim případně otázkami a podporujte je v tom, aby 

mluvily samy. Sebehodnocení pak zaznamenejte do sešitu - stačí napsat číslo úkolu a pak 

text. 

 

 

 

 

 



1. úkol - pondělí 19. 10. 2020 - OBRÁZKOVÉ ČTENÍ 

- CÍL: umět pozorně vyslechnout krátký příběh, doplňovat podle obrázků do příběhu správná 

slova ve správném slovním tvaru, rozvíjet sluchovou paměť, rozvíjet komunikaci 

- ÚKOL: Přečtěte dětem podzimní příběh o měsíci Říjnu. Při prvním čtení děti pozorně 

poslouchají. Při druhém čtení zkuste číst příběh společně s dětmi - děti budou podle obrázků 

doplňovat správná slova nebo slovní spojení ve správném tvaru. Po přečtení příběhu si s 

dětmi povídejte, o tom, co si ze čtení zapamatovaly. Když dítě nezvládne o příběhu mluvit 

samo, pomáhejte mu otázkami.  

- DOPORUČENÍ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo celou dobu pozorně poslouchat příběh. 

Dítě zvládlo/zvládlo s dopomocí/nezvládlo doplňovat správná slova do příběhu. 

Dělalo/nedělalo mu problém správně skloňovat doplňovaná slova. Dítě si pamatovalo 

několik situací z přečteného příběhu nebo naopak vzpomnělo si pouze na jednu...atd. 

 

2. úkol - úterý 20. 10. 2020 - BÁSEŇ 

- CÍL: sluchová paměť 

- ÚKOL: naučit se báseň 

Podzim 
Podzim si koupil malovánky, 
pastelky a barvičky, 
bílou míchá na beránky, 
hnědou barví zajíčky. 
Stromy někde natřel rudě, 
jinde celé ze zlata, 
vybarvené listí pouští 
z větví rovnou do bláta. 
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/říkanky/Podzimní_básničky#Podzim 
 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě se naučilo básničku po několika přečteních/dělalo mu 

problém si verše správně zapamatovat, zvládlo to jenom s dopomocí, po několika přečteních, 

atd. 

 

3. úkol - středa 21. 10. 2020 - PODZIMNÍ STROM 

- CÍL: rozvíjet kreativitu, držet správně tužku/štětec 

- ÚKOL: Dnes je den stromů. Nakresli, namaluj nebo vyrob podzimní strom, tak jak si ho 

představuješ. Formát papíru a techniku si zvolte samy, dle svých možností. Tady je několik 

nápadů pro inspiraci :-) 



                       

        

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=podzimn%C3%AD%20strom&rs=typed&term_meta[]=podzimn%C3%

AD%7Ctyped&term_meta[]=strom%7Ctyped 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo úkol samo - vybralo si techniku, připravilo si 

pomůcky, vyrobilo/namalovalo strom a zase si pomůcky samo uklidilo. Dítě potřebovalo 

pomoc s ...... Dělalo mu problém stříhat, lepit, atd. Dítě správně drželo tužku a správně 

používalo i ostatní pomůcky - např. nůžky,... 

 

4. úkol - čtvrtek 22. 10. 2020 - PODZIMNÍ PROCHÁZKA SE SBĚREM PŘÍRODNIN 

- CÍL: pobyt na čerstvém vzduchu, pozorovat podzimní přírodu, určovat počet předmětů do 

deseti, rozvíjet zrakovou percepci, všímat si změn počasí, barevnosti stromů, atd. 

- ÚKOL: Vyjděte si s dětmi na procházku a nasbírejte si nějaké barevné spadané listí - 5 kusů - 

ideálně různé tvary - dubový, javorový, lipový, atd. Dále nasbírejte alespoň 10 kaštanů a 10 

žaludů - lépe více, použijeme je v dalších úkolech pro skládání. Pozorujte při procházce 

barevné stromy - poznáte všechny barvy? Až se vrátíte domů, dejte si nasbírané listy 

vylisovat. 



- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo najít všechny potřebné přírodniny. Dítě 

zvládlo odpočítat počet listů/kaštanů/žaludů do pěti, šesti, sedmi, atd. 

5. úkol - pátek 23. 10. 2020 - FROTÁŽ LISTŮ 

- CÍL: rozvíjet tvořivost, poznávat nové výtvarné techniky 

- ÚKOL: Vezměte si papír, vylisované listy a oloupanou voskovku, nebo pastelku na „plocho“. 

List vložte pod papír, jednou rukou si list s papírem přidržte, do druhé vezměte voskovku a 

zkuste list na papír prokreslit. Pak vyměňte list za jiný a vezměte si jinou barvu voskovky. 

Takto na papír prokreslete tolik listů, kolik se vám vejde. 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo samostatně pracovat podle pokynů. 

Dítě si zvládlo/nezvládlo samo držet papír s listem tak, aby se mu list pod papírem nehýbal, 

atd. 

 

6. úkol - pondělí 26. 10. 2020 - SKLÁDÁNÍ KAŠTANŮ 

- CÍL: rozvíjet zrakovou percepci, pracovat podle předlohy 

- ÚKOL: Vyskládejte na papír kaštany/žaludy podle předloh. Nakonec popros maminku nebo 

tatínka, ať napíše na papír tvoje jméno a zkus vyskládat svoje jméno z kaštanů nebo žaludů. 



 

http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2017/10/30/35821025.html#c73127197 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo poskládat shodný tvar jako byl na 

předloze. Při skládání odpovídal/neodpovídal počet kaštanů i jejich umístění přesně 

předloze. Dítě zvládlo/nezvládlo poskládat z kaštanů svoje jméno. 

 

 

 



7. úkol - úterý 27. 10. 2020 - POPIS PODZIMNÍHO OBRÁZKU 

- CÍL: rozvíjet komunikaci 

- ÚKOL: Vyprávěj, co vidíš na obrázku. Mluv v celých větách. Vymysli alespoň 10 vět. 

 

https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/41-tematicky-obraz-listopad.html 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládá/nezvládá samostatně mluvit ve větách, všímá si 

detailů, barev, situací, atd. 



8. úkol - čtvrtek 29. 10. 2020 - URČOVÁNÍ POČTU, POROVNÁVÁNÍ MNOŽSTVÍ 

- CÍL: rozvíjet předmatematické představy - určovat počet předmětů do deseti, porovnávat 

množství 

- ÚKOL: Vezměte si 10 kaštanů a 10 žaludů.  

1) Napočítejte 5 kaštanů a 6 žaludů. Čeho je víc? O kolik je méně kaštanů než žaludů? Udělej 

to tak, aby bylo kaštanů i žaludů stejně. Co jsi udělal? Šlo by to udělat jinak, aby jich bylo 

stejně? (jeden přidat nebo jeden ubrat) 

2) Udělej dvě hromádky. V jedné budou kaštany, v druhé žaludy. Kaštanů bude o 2 více než 

žaludů. Kolik máš kaštanů a kolik žaludů? Šlo by to udělat i jinak, aby bylo kaštanů pořád o 

dva více než žaludů? (3 kaštany a 1 žalud , nebo 4 kaštany a 2 žaludy, nebo 5 kaštanů a 3 

žaludy, atd.) 

3) Vezmi se několik kaštanů a maminka si vezme několik žaludů. Kolik máš kaštanů? Kolik má 

maminka žaludů? Čeho je víc a o kolik?  

4) Vezmi si 8 kaštanů. Teď 5 uber. Kolik ti jich zbylo? 

5) Máš hromádku s 10 kaštany a 10 žaludy. Dej mamince 6 žaludů, pak ještě 3 kaštany, teď 

ještě 2 žaludy a na konec 6 kaštanů. Zbyly ti na hromádce ještě nějaké kaštany a žaludy? 

Kolik ti zbylo dohromady kaštanů a žaludů? Přidej je také k těm maminčiným a teď 

hromádku roztřiď. 

6) Zkus vymyslet nějaké podobné úkoly na počítání pro maminku. Kontroluj jí, jestli pracuje 

správně. 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládá/nezvládá pracovat podle pokynů. Dítě je schopné 

určit počet předmětů do ...... Dítě zvládá/nezvládá porovnat množství předmětů. Dítě 

umí/umí s dopomocí/neumí smysluplně formulovat zadání. 

 

9. úkol - pátek 30. 10. 2020 - URČOVÁNÍ PRVNÍ HLÁSKY VE SLOVĚ, RYTMIZACE 

- CÍL: rozvíjet předčtenářské dovednosti - rozvíjet fonematický sluch, dělit slova na slabiky 

- ÚKOL: Vezmi si podzimní obrázek, pojmenuj vždy jeden předmět na obrázku - jedním 

slovem. Např. dýně, drak, strom, listí, kluk, kaštany, atd. Řekni, na jaké písmeno slovo začíná 

- např. D jako drak, S jako strom, atd. Rozděl slovo na slabiky a vytleskej je. Např.: KA-ŠTA-

NY, LI-STÍ, atd. 

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě určí/neurčí první hlásku ve slově. Dítě zatím neurčí první 

hlásku, ale určí první slabiku. Dítě zvládá/nezvládá dělit slova na slabiky se současným 

vytleskáváním slabik. 


