
Kluci a holky z naší školky, maminky a tatínkové. 

Dlouho jsme se neviděli a nám už se po vás moc stýská. Ve školce je 

bez vás teď smutno a prázdno. Snad již brzy se společně sejdeme se 

svými kamarády a budeme si povídat o tom, co jsme zažili, kde jsme 

byli, co jsme nakreslili, s kým jsme si hráli a co jsme se naučili. 

Abychom se ještě více na sebe těšili, vymyslely jsme si pro vás 3 úkoly 

( jak to v pohádkách bývá). Tak hurá na to! 

 

 

1. ÚKOL 

Vyfotit se se zvířátkem ( může to být pejsek, kočička, morče, nebo 

kůň, beruška, ptáček, králíček,…) 

Fotku nebo fotky zašlete na email: kostkova.M@centrum.cz 

My fotečky vytiskneme a společně ve školce si budeme vyprávět o 

zvířátkách a vytvoříme z obrázků koláž, která potěší nás i kamarády. 
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2.ÚKOL 

Vyfotit se při sportování ( jízdě na kole, cvičení, skákání přes 

švihadlo, kopání do míče, na trampolíně, lezení po žebříku,…) 

Opět fotky zašlete na email: kostkova.M@centrum.cz 

 

      3.ÚKOL 

Protože jsou Velikonoce a my je nemůžeme prožít společně a vytvořit 

si velikonoční dekorace ve školce. Vytvořte doma originální 

velikonoční kraslici (ozdobené vyfouknuté vejce). Může vám pomoci 

dospělák. 
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Kraslici nám opatrně doneste, až půjdete do školky. 

Fotky pošlete prosím do středy 14.dubna 2021. 

 

Někteří rodiče se nás ptali, které vaše výtvory mají vrátit do školky. 

Potřebujeme hlavně kresbu ( postava, volné téma ), grafomotoriku, 

pracovní listy. ( bludiště, zrakové vnímání, spojování, počítání,…) 

Pokud budete chtít donést papírovou zahrádku s kytičkami, nebo 

origami zajíčka, budeme rádi. Z dětských výtvorů budeme vytvářet 

výstavu ve společné chodbě a v šatně. Jestli vám vyrostlo obilí, raději 

zašlete jen fotku. 

 

Všechny práce prosím s dětmi čitelně a tiskace podepište. Výkresy 

na zadní stranu, aby nerušily obrázek. Děkujeme 

 

Přejeme vám dětem i dospělákům hezké prožití velikonočních svátků, 

málo starostí a hodně smíchu. 

 

S pozdravem vaše včeličkové učitelky 

MARUŠKA a EVIČKA  

 

 

 

 

 


