
Mateřská škola, Vimperk 1. máje 180 příspěvková organizace 
 

1 
 

Distanční vzdělávání  

Datum: 14. – 18. února 2022 

Téma: Ahoj pane Karnevale 

Ahoj děti,  

jmenuji se šašek Bambalónek a bydlím u vás ve školce. Často vás pozoruji, jak si hrajete 

s kamarády, jak zpíváte a tancujete. Většina paní učitelek teď nemůže přijít do školky, a tak 

jsem si řekl, že si na paní učitelku zahraju já. Připravil jsem si pro vás pár námětů na to, co 

můžete s rodiči dělat, když je naše školka zavřená. Těšíte se? Já ohromně! Tak jdeme na to!  

Vybarvujeme, procvičujeme geometrické tvary 

Ale nejdřív byste měli vědět, jak vypadám – tady je moje černobílá fotografie. Zkusíte mě 

vybarvit podle toho, jak bych se vám líbil? Předškoláci, dokážete mě vybarvit podle zadání 

tak, aby: 

všechny trojúhelníky byly žluté, obdélníky zelené, kruhy červené a čtverce modré? 
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Tedy, to jsem se vám povedl, já jsem krasavec!!! Helejte, pumprdlíci, pamatujete si, jak se 

jmenuju? Jasan, jsem Bambalónek!!! Předškoláci, dokážete říct, na jaké písmeno začíná moje 

jméno? Výborně, B jako (děti doplňují slova začínající na hlásku B). A jestlipak dokážete říct, 

jaká věc se schovává v mém jménu? No jasan! Balónek! 

Já totiž balónky miluju! Taky máte rádi balónky?  A víte, co všechno se s nimi dá dělat? 

Poproste maminku nebo tatínka, ať vám jeden takový balónek koupí a pojďte si se mnou užít 

tu báječnou legraci! 

Dýcháme 

Zkuste se nadechnout až do bříška, až bude vaše bříško vypadat jako balónek, a zkuste 

balónek nafouknout. Pokud vám to nepůjde, poproste maminku nebo tatínka. Balonek ale 

nezavazujte, jen ho pusťte – ten fičí, có? Stoupněte si na místo, kam dopadl a zkuste to 

znovu… juchůten létá, co? Dokázali byste napodobit, jak se balonek pohybuje? 

Posloucháme 

Chcete další bžundu? Tak jdeme na ní – nafoukněte balonek a jeho začátek přidržte palcem a 

ukazovákem, oběma rukama. Dávejte je k sobě a od sebe a poslouchejte, jaký zvuk dělá – co 

vám to připomíná? (Děti doplňují - zvuk sirény, komára atd.)Už mě bolí uši, co vás? Tak 

jdeme dál?  

Cvičíme 

Balónek zase nafoukněte a tentokrát ho zavažte provázkem, ať z něj vzduch neutíká. Vůbec 

není těžký, naopak je (děti doplní lehký.)Zkuste do něj pinkat tak, aby co nejdéle vydržel 

ve vzduchu a nedotkl se země nebo koberce. Jde vám to? 

Děláme pokusy 

Já jsem z toho celý unavený. Na chvilku si sednu a pohladím si tím nafouknutým balónkem, 

tričko a kalhoty a vlasy…. Jéééé, co to jé??? To musíte vyzkoušet!! Utíkejte k zrcadlu a zkuste 

si balónkem pohladit tričko, kalhoty a pak ho dejte kousek od vašich vlasů! Vidíte to? Vstávají 

vám také vlasy? Tomu se říká statická elektřina. To je paráda! 
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Kreslíme 

Co myslíte, dá se takovým balónkem kreslit? Pokud máte doma temperové barvy, můžete to 

zkusit. Nafouknutý balónek namočte do barvy a obtiskněte na papír. Vznikly kulaté nebo 

šišaté tvary? Až barva zaschne, vezmi si černou fixu a domaluj kolečkům cokoli tě napadne, 

obličeje, vlasy, nohy, ruce…namaloval jsi zvířátka, šašky nebo něco jiného? Povídej o tom 

mamince nebo tatínkovi.  

Rýmujeme 

Balónky jsou úžasné, krásně barevné. Některé jsou modré jako (děti doplňují věci, které mají 

modrou barvu), zelené jako…., růžové jako…., oranžové jako… Ale mám rád i žluté jako ….  

A nejraději mám červené jako…….  

Moment! Kdopak řekl babička? Jo ahááááááá to nebyla babička, ale kytička! Jsem to ale 

nahluchlý šašek…. Kytička - babička – to se hezky rýmuje! Předškoláci dokážete najít další 

rýmy na slovo kytička? (Děti doplňují – babička, sklenička, Hanička, nožička, Anička…) 

Procvičujeme zrakové vnímání 

A mám tady pro vás další můj obrázek, mrkejte na něj! Dokážete balonky vpravo vybarvit 

zeleně a modře, a vlevo červeně a žlutě?  

Kdo vidí věci nade mnou? Super! Dokážete je pojmenovat? Jste skvělí, ale všechny tyto věci 

se mi trochu zatoulaly dolů pode mě – dokážete je najít a vybarvit? 
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Tancujeme 

Musím říct, že toto se vám skvěle podařilo, pojďte si se mnou zatancovat na bezvadnou 

písničku  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3obYwubvhE
 

 
Jste všichni naprosto skvělí! Těším se, až se spolu potk
připravit kostýmy. Kdo ho nemá, může si s
stačí nůžky pevný papír, barvy, fixy nebo pastelky a kousek
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Musím říct, že toto se vám skvěle podařilo, pojďte si se mnou zatancovat na bezvadnou 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3obYwubvhE 

Jste všichni naprosto skvělí! Těším se, až se spolu potkáme ve školce, nezapomeňte si 
ho nemá, může si s maminkou nebo tatínkem vytvořit masku sám 

stačí nůžky pevný papír, barvy, fixy nebo pastelky a kousek gumičky. 
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Musím říct, že toto se vám skvěle podařilo, pojďte si se mnou zatancovat na bezvadnou 

áme ve školce, nezapomeňte si 
maminkou nebo tatínkem vytvořit masku sám – 
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Počítáme 

Kamarádíčci milí, všimli jste si, že na každé stránce byl alespoň jeden můj obrázek (maličký 

Bambalónek)? Dokážete je všechny najít a spočítat? 

Hledáme odlišnost 

A máme tady poslední úkol, najdi v řadě jednoho Babalónka, který se od ostatních liší. 

 

Kamarádi, byli jste skvělí, mějte se balónkově a brzy na viděnou ve školce. 

 

Tělem i duší váš šašek Bambalónek! 

 

 

Co jsme si všechno procvičili: 

Rozlišování první hlásky ve slově 

Tvoření rýmů 

Fantazii 

Dechové svalstvo 

Geometrické tvary 

Paměť 

Počítání do 10 

 

Zdroje: www.youtube.com, www.pinterest.com, www.konvalinova.cz  


