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Co se schovává ve školní aktovce?

Plán vzdělávací nabídky

Témata pro povídání k tématu:

- návaznost na předešlé téma o jaru

- dětí se ptám, zda ví, co by je čekalo u zápisu, jak asi takový 

zápis probíhá, proč se to jmenuje zápis, jak se těší do školy, 

kdo se těší a na co a kdo ne a proč, na co se paní učitelka 

ptala, jak se jim líbilo ve škole, kde jsme se byli podívat

- volná diskuse o zápisu, škole, co to znamená, že je nám 6 

let? Co všechno budu potřebovat do školy? Proč děti chodí do 

školy, kdo může do školy chodit? Zkoumáme, kdo zná cestu 

domů ze školy – využití mapy, nakreslení mapy,…

Pohybové hry a cvičení:

- pohybová hra číselné molekuly

- abecední domeček – vyrobit 2x písmenka (např. ze jména), 

hraje hudba a když přestane hrát, musí děti doběhnout k 

písmenku, které ukážete nad hlavou



Nabídka řízených činností:

-vyplňování pracovních listů – bludiště, školní penál, volně ke 
stažení z webu www.obchudekvendula.cz
- nová básnička

KORÁLKY POZNÁNÍ

Korálky poznání navlékáme,
do velké školy pospícháme.
Nic to není, to my víme,
číst a psát se naučíme.
Proč bychom se školy báli,
nejsme žádní pecivály.
Á, BÉ, CÉ, DÉ a tak dál,
kdo to umí,
ten je král!

-hmatová hra, co se skrývá v aktovce – zkoumání předmětů, k 
čemu slouží, jak vypadají, prohlížení, jaké vyučovací předměty 
děti ve škole budou mít
- malba vlastní školní tašky tuší (černou fixou), vybarvení 
vodovými barvami, udělat dětem nástěnku nebo výstavu prací
-modelování jména z plastelíny – mladší děti podle předlohy
- na www.didakta.cz ve slabikáři najdete úkoly, které děti 
zvládnou nebo v hravých kostkách, např. co do řady nepatří

Nabídka činností ke spontánním hrám:
- námětové hry, vybarvování omalovánek, stavění školy z 
různých materiálů, kreslení školy a školky, další dle přání dětí, 
hra na školu

Pobyt venku:
-pozorování okolní přírody, vsi a jejích změn

http://www.didakta.cz/





