
Ahoj děti, než se pustíte do nových úkolů, musím vám popřát k vašemu 
svátku. Dnes ale nebudu vy jmenovávat některé děti ze školky, ale popřeju 
všem najednou. A to protože v pondělí 1. června budou mít všechny děti na 
celém světě svátek. I vy. Át jsou to děti na Pecce, ve Vidonicích, v Nové 
Pace, v Praze ale i v jiných zemích a na jiných světadílech.
Všem dětem přejeme hodně štěstí, spokojenosti, hodně dobré nálady, žádný 
pláč a žádné nářky, jenom úsměv na tváři. A co ještě? Málo deště, nebe bez 
mráčků, hodně sluníčka, knížky plné pohádek, kolem sebe samý zpěv a smích, 
hodně krásných výletů s rodiči, krásné vyprávění, hezké zážitky ze 
společných výprav, hodně dobrých a hodných kamarádů a kamarádek, ať jso 
velcí nebo malí. Přání by bly ještě moc, ale nejvíce vám přejeme, abyste byli 
zdravé, zdravé a ještě jednou zdravé a abychom už nemuseli být nikdy tak 
dlouho doma a mohli chodit do školky.

Všechno nejlepší, děti!



Jdeme do parku
Pěkně si prohlédněte obrázek. Říkejte, co děti a dostpělí dělají. Na obrázku 
je 10 nesmyslů, najděte je a zakroužkujte.



Hrajeme si doma
Spočítejte hračky na obrázku. Do prázdných okének nakreslete stejný počet 
puntíků, jako je hraček.



Hrajeme si na hřišti
Vystřihněte kartičky pod čarou a dolepte je do obrázku. Obrázek si můžete 
vymalovat a vyprávět si, co na něm vidíte.



A zase na děstkém hřišti
Tam ale nechodí jen děti. S dětmi mohou jít maminky, tatínkové, babičky i 
dědečkové. Poznáš, kdo je na obrázku? Červenou pastelkou zakroužkuj 
všechny holčičky, maminky, babičky a modrou pastelkou kluky, tatínky a 
dědečky.



Když venku prší, hrajeme si doma. Vystřihni malé obrázky v rámečku a 
nealep je na správná místa. Medvídek patří na postel, vláček a robot na 
poličku, panenka nahoru do skříně, kostky dolů do skříně, bačkůvrky pod 
postel, autíčko na skřín a míč před skříňku.



Jdeme za maminkou a tatínkem
Pomoz anjít Lukáškovi cestu k tatínkovi a Aničce k mamince. Nejprve hledej 
cestu prstem a potom si vezmi pastelku. Každou cestu nakresli jinou 
pastelkou.



Hledej ve stínech kamaráda dětí - spoj je pastelkou - každého jinou.


