DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
OŠETŘOVNÉ NA DÍTĚ
Milí rodiče,
v době uzavření MŠ je pro děti starší 5 let a děti s odkladem školní docházky povinné
distanční vzdělávání. Rády bychom, abyste si každý den našli chvilku a splnili drobný úkol
z nabízených námětů. Vše by mělo probíhat přirozeně, formou hry, aby pro Vás byl společně
strávený čas radostí. Prosíme Vás o zpětnou vazbu (např. vyfocení obrázku, výtvoru ze
stavebnice, krátký postřeh či komentář k činnosti – co se dětem podařilo, líbilo) na emailovou
adresu heinikova.v@seznam.cz (dle Vašich možností). Podle svého zájmu můžete využít pro
práci s dětmi náměty nebo pracovní listy zdarma dostupné na webových stránkách, např:
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
https://www.predskolaci.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
https://m.youtube.com/c/meipART
NÁMĚTY NA ČINNOSTI S PŘEDŠKOLÁKY PRO RODIČE
Nabízené aktivity jsou zcela dobrovolné, úkoly pro nejstarší děti, pro které je vzdělávání
v posledním roce docházky do MŠ povinné, jsou zaslány na emailové adresy rodičů. Některé
úkoly je možné plnit s dítětem u monitoru počítače (není nutné vše tisknout). V případě potíží
(u dětí s povinným vzděláváním) kontaktujte MŠ: 775 099 383, nebo email (viz výše)
.Příprava na psaní: děti trénují grafomotoriku (samostatně nebo na přiložených pracovních
listech, mohou i na prázdný papír)
Zazpívejte si společně známé písničky, které zpíváme ve školce: Skákal pes, Kočka leze
dírou, Pec nám spadla
Rozvoj pozornosti, schopnosti naslouchat: přečtěte dítěti jakoukoliv pohádku. Pomocí otázek
zjistíte, zda dítě pozorně poslouchalo. K pohádce dítě může nakreslit obrázek.
Procvičení stříhání nůžkami: Nastříhejte papír nebo letáky, noviny na proužky a dítě je
nastříhá na malé kousky, starší děti stříhají po předkreslené čáře.
Rozvoj fantazie, jemné motoriky: Dítě staví ze stavebnice, kterou máte doma (např. duplo,
lego, dřevěné kostky)
Zahrajte si s dítětem stolní hru, kterou máte doma (např. pexeso, Člověče, nezlob se,
Dobble…)

OŠETŘOVNÉ NA DĚTI
Přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k
žádosti o ošetřovné na dítě. Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v
rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový
odkaz.https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
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