
Vážení rodiče, 

V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru mi dovolte, abych Vám vyjádřila 

maximální podporu v této obtížné situaci a zároveň Vám všem popřála pevné zdraví � 

Paní učitelky z Kameňáčku jsou stále „s Vámi“ a rády by Vám zůstaly oporou i v těchto 

nepříznivých dnech, kdy se bohužel vzhledem k situaci nemůžeme všichni běžně stýkat a 

vzdělávat Vaše děti tak, jak nám ukládá Rámcově vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání.  

Věřte, že daleko raději bychom každý den vítali Vaše děti ve školce a zajišťovali tak běžný 

provoz� Zatím aspoň ze svých domovů šijeme roušky, tvoříme pomůcky, projekty, 

vzdělávací programy a nabídky, které pak budou Vaše děti čekat po návratu. 

Víme, že děti tuto atmosféru a strach rodičů podvědomě nasávají a vypořádávají se s tím po 

svém. Vám se může zdát, že „zlobí“, ale je to jen jejich vnitřní nepohoda, která pramení 

z vnímání svého okolí. 

Proto jsme se rozhodli, že Vám touto cestou dodáme pár inspirací, námětů a nápadů a je 

pouze na Vás, zda nabídku využijete či nikoliv. 

Jestliže nemáte možnost čerpat z internetu nebo si některé materiály vytisknout, nabízíme 

Vám možnost si od 1. 4. 2020 pro pár materiálů do MŠ dojít. Pokud budete mít zájem, 

zavolejte předtím na tel. 733 127 290, abychom se společně domluvili na předání. 

Doporučujeme, abyste dětem čas strávený před TV nebo PC měřili dle dohodnutých pravidel. 

Například nastavte čas na budíku a až zazvoní, děti budou vědět, že začíná jiná zábava. Hrajte 

společně společenské hry, čtěte si, skládejte s nimi puzzle, stavte z kostek nebo jiných 

konstruktivních stavebnic. Najděte si prostor na rozehrání námětových her – děti Vám 

mohou pomoci v kuchyni, v dílně, na zahradě… a rázem máte hru „Na kuchaře“; „Na 

maminku“; „Na zahradníka“; „Na montéra“… �To vše je velmi přínosné pro jejich přirozený 

vývoj a rozvoj všech potřebných kompetencí. A hlavně! Nezapomeňte na denní dávku 

čerstvého vzduchu v souladu s doporučením vlády ČR! Nejbezpečnější je vlastní zahrada a 

kdo nemá, tak do lesa! Tam budete sami a je zde spousta možností, jak své děti zabavit – 

tvoření mechových domečků v kořenech stromů s využitím přírodnin; sestavování obrazců 

z nasbíraných přírodnin; slalom mezi stromy; vyhledávání a pojmenování zvířecích stop… 

Věřte, že tato doba má i svou pozitivní stránku a tou je čas strávený se svými dětmi, s 

rodinami � Následně se Vám tento čas jistě zúročí � 

Opatrujte se, obrňte se trpělivostí a bude zase dobře � 

 

Mgr. Petra Fiklíková a kolektiv zaměstnanců MŠ Kameňáček 

 

 

Zajímavé a inspirativní odkazy pro Vás a Vaše děti: 

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni 



 
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky 
 
http://www.e-predskolaci.cz/ 
 
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf 
 
https://psych.fss.muni.cz/media/3219222/aktivity-rodin-se-seniory.pdf 
 
 

https://www.tonda-obal.cz/ 

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/ 

http://www.predskolaci.cz/ 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3 

https://www.tvorivedeti.cz/ 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti 

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/ 


