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Název tématu: Rybička maličká 
 

Charakteristika tématu: Prostřednictvím tohoto tématu se u dětí snažíme vytvářet pozitivní vztah k 

prostředí, ve kterém žijí a posilujeme povědomí o širším společenském dění. Významnou událostí se 

pro naši mateřskou školu, stal výlov jezera Chmelař, která nás vždy inspiruje k dalším tematicky 

propojeným činnostem, při nichž mohou děti uplatnit své poznatky a zkušenosti. 

Pedagogové mateřské školy se snaží dětem zajímavou a zábavnou formou, prostřednictvím přímých 

zážitků, pomoci získat nové poznatky o okolním prostředí. Nedaleko mateřské školy se nachází jezero, 

jehož výlov se stal pro děti každoroční událostí. Proto je ve vzdělávacím obsahu Školního vzdělávacího 

programu zakotveno i téma Rybička maličká.  

 

Činnosti jsou nabídnuty všem dětem od čtyř do sedmi let. Při kontrole zvládnutých prací budou 

pedagogové respektovat věkové a individuální potřeby dětí. 

 

Očekávané výstupy: 

 zdokonalovat manipulační, výtvarné a grafomotorické dovednosti 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí 

 mít povědomí o širším společenském dění 

 umět klást otázky, odpovídat a slovně na ně reagovat 

 sledovat děj pohádky, samostatně se vyjadřovat, zopakovat děj ve správných větách, zformulovat přání 
 

UČÍME SE SPOLU: 

                               

 

Ukázka výlovu ryb v Úštěku: https://youtu.be/0kT6rtiv63g  

 
 

 

1) Vycházka k jezeru Chmelař – pobyt v přírodě na zvážení a možnostech rodičů 

 pozorování rostlin a drobných živočichů na souši i ve vodě 

 pozorování pohybu vody 

 naslouchání šumění rákosí 

 

2) Poslech pohádky "O zlaté rybce" - ústně 

https://youtu.be/7dRZExII1vU  

 poslech děje pohádky, její reprodukce (vyprávění svými slovy o čem pohádka byla) 

 samostatné vyjadřování myšlenky, nápadu, pocitů, mínění, úsudků ve vhodně 

zformulovaných větách 

 

3) Vymyslet přání pro Zlatou rybku - ústně 

 nebo jej výtvarně ztvárnit ☺ 

https://youtu.be/0kT6rtiv63g
https://youtu.be/7dRZExII1vU
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4) Říkadlo k tématu - U vody - František Hrubín 

 

Hop do vody, do vodičky, 

zahrajem si na rybičky - 

hop do vody jako šipka, 

velká ryba, malá rybka! 

 

Hop - a z vody na sluníčko, 

uschnou záda, uschne líčko -   

ať si jak chce ryba vede, 

tohle přece nedovede! 

 

5) Grafomotorické listy a omalovánky k vytištění  
 

a) Oblouk dolní spojovaný  

b) Vlnovky  

c) Kapr – dokresli detaily  

d) Omalovánky k tématu  

Video návod na správné držení tužky https://youtu.be/3dI7kicGP_A 

 

6) Vyrobení papírové rybky podle video návodu – s dopomocí rodičů, fantazii se meze nekladou 

https://youtu.be/EVU0ykOp5pI 

 

 

DOPORUČENÍ: 

 

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:  

• věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;  

• podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...);  

• zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);  

• dbejte na pravidelný režim;  

• podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před 

spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);  

• zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...);  

• s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;  

• společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;  

• využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, 

sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);  

• povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, 

když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.  

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené 

příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, to 

nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem. 

https://youtu.be/3dI7kicGP_A
https://youtu.be/EVU0ykOp5pI
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 JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 
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GRAFOMOTORIKA. VLNOVKY.  

 JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 
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GRAFOMOTORIKA. SPOJUJ TEČKY JEDNÍM TAHEM, NEZVEDEJ TUŽKU OD PAPÍRU.  

 JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 
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PRACOVNÍ LIST.                                                        JMÉNO DÍTETE …………………………………………………………… 
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BÁSNIČKA S MALOVÁNÍM.                                  JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 
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OMALOVÁNKA                                                        JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 
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OMALOVÁNKA                                                        JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 
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OMALOVÁNKA                                                        JMÉNO DÍTETE ……………………………………………………………. 

 

 


