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Montessori doma: pro předškolní děti 

Týden 3 

Jméno__________________________Datum_______________________ 

Poznámka pro rodiče: každé dítě je jiné a zvládne něco jiného. Prosíme, abyste sami zvážili a vybrali aktivity, které jsou vhodné pro vaše dítě.  

Oblast Práce 
Zaškrtni 

si, když 

hotovo 

Matematika 
Spočítej písmena ve tvém křestním jméně. Pak spočítej písmena ve tvém 

příjmení. Kolik je to dohromady písmen?  

Matematika 
Kolik kol spočítáš když přijdeš do garáže? Nebo na místo, kde parkujete 

auto?   
Matematika 

Vyber si někoho z rodiny a společně si sundejte boty a ponožky. Spočítej 

všechny vaše prsty na nohou.  
Matematika Napiš čísly telefonní čísla svých rodičů.  

Jazyk 
Jaký je první zvuk, který vyslovíš, když řekneš 5 svých nejoblíbenějších 

hraček.   

Jazyk 
Napiš své jméno. Každé písmenko zvlášť vystřihni. Máma nebo táta ti ty 

písmenka zamíchají. Poskládej písmena tak, aby daly zase dohromady 

tvé jméno.  

 

Jazyk 
Máma nebo táta ti přečte příběh z knížky. Zkus vyprávět stejný příběh 

vlastními slovy a zkus si vzpomenout na co nejvíc detailů.  
Jazyk Najdi doma 5 věcí, které začínají zvukem /s/.   

Praktický život, 

smyslová výchova Najdi doma 3 věci, které mají tvar kruhu nebo koule.   
Praktický život, 

smyslová výchova 
Při praní prádla, pomoz rodičům spárovat ponožky, které patří k sobě a 

po usušení je pomoc rodičům poskládat.  
Praktický život, 

smyslová výchova 
Nakrájej banán kuchyňským nožem, nebo speciálním kráječem na 

banán.  
Praktický život, 

smyslová výchova S pomocí rodičů zkus umýt okno vodou a vyleštit ho.   
Další Přines si z venku 2 nebo 3 listy. Dej je pod čistý papír, vezmi si pastelku 

a zkus malovat po papíře tam kde je list. Co vidíš?   
Další Začíná Jaro. Zjisti, v jakém ročním období ses narodil/a ty a v jakém 

tvoje rodina?   
Další Podívej se na globus nebo do atlasu světa. Umíš najít  kontinent Evropu?  

 
Další Vyjmenuj 5 věcí, které tvá rodina denně dělá a používá při nich vodu.  
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