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Barevný týden 

Tato červnová akce je zaměřená na měnící se barvy v přírodě a navazuje na témata, 

která jsme ve školce probírali. Probouzíme přírodu, jaro přichází apod.  

Do této akce jsou zapojeny všechny třídy i paní učitelky. Pokud máte možnost, oblečte 

vaše děti do dané dominantní barvy.  

 

PONDĚLÍ - Angličtina pro nejmenší s Pavlou 

Angličtina se specializovanou lektorkou angličtiny pro nejmenší. Viz. 

Internetové stránky.  

 

Dnes nás čeká – HNĚDA a ORANŽOVÁ 

 

Odpolední činnost  

Hádanka – žirafa  

Výtvarná činnost – Jak vypadá srst žirafy? Podívej se na ni z blízka. Papír nejdříve 

pomalujeme oranžovou barvou a následně pomocí houbičky doděláme skvrny. 

 

ÚTERÝ – Sférické kino  

V úterý nás v naší MŠ čeká návštěva sférického kina. Jedná se o nejnovější zábavně-

vzdělávací instrument. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá 

neuvěřitelný pohled. Ocitnete se v kouzelném prostoru a budete si připadat, jako byste 

byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Společně poodhalíme tajemství světa 

stromů, ponoříme se do hlubin moří, prozkoumáme nekonečný vesmír nebo podnikneme 

výpravu dovnitř lidského těla.  

 

Dnes nás čeká – ZELENÁ a ŽLUTÁ 

 

Odpolední činnost  

Pohybová hra – sběr kytiček na rozkvetlé louce podle barviček 

Výtvarná činnost – tvorba kytičky 



STŘEDA – Canisterapie 

Opět se můžeme těšit na lekce oblíbené Canisterapie pro děti. Vrátí se nám Kačka a dva 

pejsci Endík a Valenka. Společně se budeme učit novým dovednostem a péči o domácí 

zvířátka.  Během interakce se psy bude kladen důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky 

dětí, kognitivních funkcí jako například verbalizace a paměti. Děti si budou smět psy 

hladit a kartáčovat srst, učit je povely, hrát si s nimi a budou se tedy pomoci pozitivní 

motivace učit, jakou roli mohou psi v našich životech mít. 

 

Dnes nás čeká – ŠEDA a RŮŽOVÁ 

 

Odpolední činnost – angličtina s rodilým mluvčí  

● S Jackem zpíváme jednoduché anglické písně s pohybem a říkáme jednoduché 

rýmovačky. 

● Poté se děti učí pojmenovávat různé věci kolem sebe v angličtině (např. barvy, 

zvířátka, oblečení atd.) 

 

ČTVRTEK – Celé dopoledne venku? Proč ne! 

Konečně je tu krásné počasí, a tak vyrazíme na dlouhou procházku se zakončením na 

hřišti. Společně se třídou pavoučku se vydáme do parku na Homolce. A aby 

dobrodružství bylo kompletní, co si dát piknik přímo v parku?  

 Prosíme všechny rodiče, aby tento den všem dětem dali do školky batůžek 

s lahvičkou (pokud tak už neudělali) a přizpůsobili oblečení dle počasí. Pokud by 

mělo být počasí chladné či deštivé, budeme muset tento výlet do parku zrušit.  

 

Dnes nás čeká – MODRÁ a BÍLÁ 

 

Odpolední činnost  

Rybolov – Společně budeme lovit rybičky pomocí prutu. 

Pohybová hra – Jak plavou ryby v moři? - Střídání rychlosti.  

Písnička o žraločí rodině - https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI


PÁTEK  

Dnes nás čeká – ČERVENÁ a ČERNÁ 

 Rozhovor o barevném týdnu 

 Červené a černé předměty kolem nás – úkolem dětí je přinést červené nebo černé 

věci do elipsy, každý poté představí, co přinesl 

 Pohybová hra „čáp ztratil čepičku“ 

 Taneček – Beruško půjč mi jednu tečku 

 Nácvik písně barvičky: doplníme hrou na hudební nástroje 

 

 

Odpolední činnost – Dětská mensa 

● Povídáme si o různých druzích aut, jejich značkách a jejich barvách. 

● Ke každé značce auta se učíme říkanku, která nám pomůže si značku auta lépe 

zapamatovat.  

● S dětmi chodíme na procházky v okolí MŠ, kde si názorně ukazujeme značky aut. 

● Viz webové stránky 

 

 


