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Ahoj kamarádi, zdraví vás váš milovaný skřítek Telníček!

Rok se s rokem sešel a nastala ta chvíle, kdy si spolu bohužel 
nemůžeme hrát ve školce. :( 
Abyste, děti, na školku jen tak nezapomněly, připravil jsem si 
pro vás pár úkolů, které byste si 
s maminkou, nebo tatínkem mohly vyzkoušet i doma!

Tak jdeme na to!

Děti od skřítka Telníčka jistě znáte! Jsou to šikovní kluci a šikovné holky, kteří rádi chodí ke skřítkovi Telníčkovi do školky. Skřítka Telníčka 
našly děti na školní zahradě. Tak moc se jim skřítek líbil, že ho pozvaly do školky, aby si s nimi užil plno legrace a nabídly mu, že s nimi může ve 
školce zůstat. Skřítek Telníček nadšeně souhlasil a od té doby si s dětmi celé dny hraje a učí se nové věci. Nejvíc ze všeho miluje právě pohádky!

1) Drobný úkol pro rodiče

Vytořte si s dětmi pohádkovou knížku. Postačí vám pár papírů formátu A4, které přepůlíte a secvaknete sešívačkou, nebo necháte stránky volně. 
Pohádka může být lidová (O Karkulce, Perníkové chaloupce, Smolíčkovi pacholíčkovi...), ale i vlastní (děti jsou zvyklé vyprávět své vlastní pohádky 
před odpočinkem v mš). Pak už stačí pastelky, nebo fixy a děti mohou samy vesele tvořit. Po návratu do školky si knížky ráda prohlédnu a určitě 
odměním. Pro vás rodiče mám samozřejmě také odměnu, a to v podobě pohádky, kterou děti před spaním převypráví VÁM. Přeji hezký poslech. :)



2) Báseň: 

Do pohádky
Kouzelnými vrátky,

pospěš s námi do pohádky!
Všichni už se na nás ptají.
Tak pojď – ať nečekají.



3) Obrázkové čtení – Přečtěte si s dětmi alespoň jednu pohádku, nejdříve si prohlédněte obrázky, společně si je pojmenujte a začněte s předčítáním. Děti 
vás doplní.







VÝZVA TÝDNE

A na závěr tady máme trochu zakletou písničku, kterou děti ještě neznají. 
Maminky/tatínkové, nebojte se! Melodie písničky je stejná jako Jede jede mašinka, 
kterou všichni určitě znáte, jediné co se nám mění je text. :)
Písnička se pojí k pohybové hře, kdy se slova „Písmenko Ká na začátku“ mění na jiná 
písmenka. :) Ve školce si ji s dětmi po návratu zahrajeme. 


