
Poj!me si spolu povídat
domácí úkoly pro d!ti a rodi"e

Centrum pro ve!ejnou politiku

následujte m!



Centrum pro ve!ejnou politiku

Poj!me si spolu povídat
domácí úkoly pro d!ti a rodi"e



Aktivity v tomto se"itu nejsou domácími úkoly v pravém slova smyslu. Spí"e na následujících 
stránkách nabízíme inspiraci pro rodi#e, kte$í cht!jí lépe vnímat pot$eby svého dít!te, a také 
jim pomoci navázat hovor o tématech, kter%m se doma #asto nev!nuje p$íli" pozornosti – 
pravidla, pocity a názory dít!te. V ideálním p$ípad! by se rodina a mate$ská "kola (M&) m!ly 
navzájem dopl'ovat v podpo$e potenciálu ka(dého dít!te. Prost$ednictvím „domácích úkol)“ 
a spole#n%ch aktivit organizovan%ch M& pro rodi#e a d!ti se Vám nabízí mo(nost sdílet se 
sv%m dít!tem spole#né zá(itky a pozorovat jej p$i nov%ch #innostech. 

Tyto domácí úkoly jsou sou#ástí inovativní metodiky práce s d!tmi v mate$ské "kole 
a p$ímo navazují na aktivity, se kter%mi se d!ti setkávají v M& v pr)b!hu dne. Ve Va"í M& je 
p$ipravena slo(ka pracovních list) „Hafíkovy hry a povídání“ s podrobn%m popisem aktivit 
a pom)ckami ke ka(dé aktivit!. Popsané #innosti se vá(í k nej#ast!j"ím úskalím, která 
nastávají p$i práci s d!tmi v M&, nap$. nedodr(ování pravidel, vzdorovitost, negativita, 
agresivita, hyperaktivita, nepozornost a nesoust$ednost, potí(e p$i navazování kontakt) 
a nov%ch p$átelství. Do t!chto pracovních list) m)(ete v p$ípad! Va"eho zájmu nahlédnout 
a seznámit se s tím, co nového se Va"e dít! v M& u#í a jak. 

Na následujících dvou stránkách naleznete stru#n% ilustrovan% návod, jak se se"item 
domácích úkol) pracovat. Doufáme, (e se Vám se"it stane u(ite#n%m pomocníkem, a p$ejeme 
hodn! p!kn%ch chvil stráven%ch spole#n! s Va"ím dít!tem.
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Respektování pravidel
D#ti spolu s rodi%i budou diskutovat o d(le)it"ch pravidlech 
chování. V se$itu jsou p!ipravené obrázky pravidel. Rodi% 
ozna%í ty, které dít# b#)n# doma dodr)uje a dít# obrázek 
vymaluje. D#ti budou moci p!idat vlastní/nová pravidla, 
která v seznamu nejsou. Druh" den si d#ti v mate!ské $kole 
spole%n# s paní u%itelkou m()ou povídat o pravidlech, 
která doma dodr)ují a která by se také mohla uplatnit v M&. 
Cílem této aktivity je pomoci d#tem porozum#t pravidl(m 
a diskuse o nich p!isp#je k jejich lep$ímu zapamatování. 
D(le)itou je té) v"m#na informací mezi u%itelem a rodi%em 
o tom, jaká pravidla jsou dodr)ována doma a jaká v M&.

Porozum"ní následk#m
D#ti diskutují doma o situacích, které se jim p!ihodily doma 
%i v mate!ské $kole (a které si dob!e pamatují) a proberou 
s rodi%i následky t#chto situací: co bylo dob!e a co $patn#. 
Poté dopl*ují p!ipraven" domácí úkol v se$itu. Cílem této 
aktivity je ukázat rodi%(m mo)nost, jak s d#tmi probírat 
a rozebírat následky r(zn"ch situací. Tato aktivita navíc 
také pom()e rodi%(m zjistit o d#tech to, zda d#ti následk(m 
rozumí a zda jsou schopné je správn# vyhodnotit.

Dodr$ování instrukcí
Poté, co se v mate!ské $kole diskutuje dodr)ování instrukcí 
a pravidel, si d#ti mohou zahrát doma s rodi%i „%lov#%e, 
nezlob se“. +e$í pak spole%n# situace ze se$itu. Cílem 
této %innosti je p!edvést pro rodi%e p!íklad vysv#tlování 
a chápání instrukcí a pravidel a zp(sob( jak"mi jsou 
dodr)ovány. To navíc pom()e rodi%(m zjistit to, zda d#ti 
instrukcím a pravidl(m v M& rozumí a zda jsou schopné je 
dodr)ovat a uplat*ovat je i mimo M&.

Identifi kace pocit#
V se$itu je nakreslena v#t$í rodina, její) %lenové se tvá!í 
r(zn"mi zp(soby. Na pravé stran# budou nakreslené tvá!e 
%len( této rodiny. D#ti m()ou diskutovat s rodi%i, jaké 
pocity tvá!e jednotliv"ch %len( rodiny vyjad!ují a pro%.
V se$itu jsou nakreslené r(zné postavi%ky znázor*ující 
r(zné fáze vzteku, od klidu po agresi. U ka)dé fi gurky 
bude nakreslen" mal" semafor bez barev. Dít# musí 
vybarvit tu barvu semaforu, která odpovídá stavu fi gurky. 
(nap!. %ervená: vztekl", oran)ová/)lutá: uklid*ující se, 
zelená: vyrovnanost)

Hodnocení vlastních pocit#
Ka)dé dít# si vylosuje v mate!ské $kole karti%ku zobrazující 
ur%it" pocit (nap!. vesel", smutn", na$tvan"), nakreslí v M& 
obrázek, kter" tuto náladu m()e vyvolat a nebo dokreslí 
ústa smajlíkovi podle vylosovaného pocitu a odnesou si 
jej s sebou dom(. Doma si dít# spole%n# s rodi%i sna)í 
vzpomenout na p!íhodu-situaci, ve které se cítilo stejn# jako 
na vylosovaném obrázku.

Ovládaní vzteku
V mate!ské $kole je s d#tmi rozebírána tématika a praktické 
kroky – jak ovládat sv(j vztek, poté d#ti najdou doma 
hra%ku, která jim pom()e se uklidnit, kdy) jsou na$tvané 
(pokud n#co takového mají). Dal$í den si ji p!inesou do M& 
a vypráví, pro% práv# tato hra%ka jim pomáhá a jak. D#ti, 
které takovou hra%ku na uklidn#ní nemají, diskutují s rodi%i 
o tom, co by jim mohlo pomoci, kdy) jsou na$tvané. S d#tmi 
lze probírat r(zné zp(soby, které jim pomáhají se uklidnit 
(zmuchlat papír, nakreslit obrázek, ud#lat d!epy, bouchnout 
do n#%eho) a dále diskutovat o tom, kter" z uveden"ch 
mechanism( je vhodn" a kter" je naopak mén# vhodn" %i 
zcela nevhodn".

Seznamování
Na jedné stránce v se$itu je nakreslen" kluk v malém 
ráme%ku, na druhé stránce hol%i%ka. Ka)dé z d#tí vybarvuje 
postavi%ku tak, aby nejlépe odpovídala jemu samému. 
Vybarví bu, hol%i%ku, nebo kluka vlastních rys( (barva 
o%í a vlas(, barva oble%ení, které má obvykle na sob#). Pod 
obrázek maminka %i tatínek napí$e jméno dít#te a pak 
pomohou dít#ti vyst!íhnout obrázek v ráme%ku jako 
„vizitku“. D#ti si tento obrázek/vizitku vezmou do M&. Ka)dé 
dít# poté vypráví, pro% si nakreslilo svou vizitku tak, jak ji 
má (dít# se u%í vypráv#t n#co o sob# a zárove* se prezentuje 
sv"m spolu)ák(m).

Slu%nost
V se$itu jsou znázorn#ny r(zné situace slu$ného chování. 
Rodi% se zeptá dít#te, co se má !íci v dané situaci (nap!. 
„d#kuji“, „prosím“). Jestli)e to dít# zvládá, dostane pochvalu 
a nakreslí si velk" usm#vav" smajlík u dané situace. Jestli)e 
se dít#ti odpov#, nevede, povídá si s rodi%i o pravidlech. 
Tímto zp(sobem si pravidla osvojuje.

Spolupráce
Ka)dé dít# vybarví doma %ást t#la, která je nakreslená 
v se$itu. S pomocí rodi%( si obrázek vyst!ihne a p!inese 
druh" den do M&. S paní u%itelkou v men$ích skupinách 
tvo!í paná%ka z r(zn"ch %ástí, které si doma p!ipravily. 
(paná%ek je obkreslen" na velk" papír, d#ti jen dávají své 
%ásti na místa, kam pat!í a pak je p!ilepí).

Návody 

k aktivitám



Ozna& pravidla, která b"$n" doma dodr$ujete, a vybarvi je.

Na co 

bychom nem!li 

zapomínat?

ANO   NE
Ozna& pravidla, která b"$n" doma dodr$ujete, a vybarvi je. 

ANO   NE



Ozna& pravidla, která b"$n" doma dodr$ujete, a vybarvi je. Ozna& pravidla, která b"$n" doma dodr$ujete, a vybarvi je. 
ANO   NEANO   NE



Zná% dal%í pravidlo? Nakresli to. Ozna& pravidla, která b"$n" doma dodr$ujete, a vybarvi je. 
ANO   NE ANO   NE



Dokresli ústa smajlíkovi podle toho, co je správn"        nebo %patn"Pozná%, co je správn"? 



Hrajeme si: 

#love"e, 

nezlob se!

Dokresli ústa smajlíkovi podle toho, co je správn"        nebo %patn"



Vybarvi postavi&ku, která se cítí stejn" jako Ty. Vybarvi postavi&ku, která se cítí stejn" jako Ty.

Jak se 

dneska cítí$? 



Vybarvi postavi&ku, která se cítí stejn" jako Ty. Vybarvi postavi&ku, která se cítí stejn" jako Ty.



Vybarvi postavi&ku, která se cítí stejn" jako Ty. Vybarvi postavi&ku, která se cítí stejn" jako Ty.



Pozná%, jak se cítí ka$d' &len rodiny na obrázku? Umí% tyto pocity popsat nebo nakreslit? 



Pozná%, kdo se zlobí nejvíc? Kdo se nezlobí v#bec? Vyber podle toho barvu semaforu. 

Já se 

zlobím, budu 

se zlobit moc 

a je$t! víc
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Dokresli a vybarvi postavi&ku tak, aby byla co nejvíce podobná Tob". Dokresli a vybarvi postavi&ku tak, aby byla co nejvíce podobná Tob". 

Chci se 

s Tebou 

seznámit



Co je to slu%nost? Jak slu%n" odpov"d"t?Co je to slu%nost? Jak slu%n" odpov"d"t?

Chci se 

s Tebou 

kamarádit



Co je to slu%nost? Jak slu%n" odpov"d"t? Vyst(ihni obrázek a vem si ho zítra do %kolky.



Vybarvi &ásti t"la, vyst(ihni je a vem si je zítra do %kolky. Vybarvi &ásti t"la, vyst(ihni je a vem si je zítra do %kolky.

Chci si 

s Tebou 

hrát 



Dokresli 

Pomo% mi to 

dokreslit

Vyst(ihni obrázek a vem si ho zítra do %kolky.



Dokresli Dokresli 



Dokresli Dokresli 



Dokresli 
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