MATEŘSKÁ ŠKOLA L IBEREC,

KL ÁŠTERNÍ

466/4, P.O.

NĚMČINA: METODICKÝ LIST
Název:

Špulíme pusu
(vyvozování zaokrouhlených fonémů /Y/, /y:/, /ø:/, /œ/)

Cílová skupina: Děti předškolního věku
Počet dětí: do 20
Časová náročnost: 10 min.
Prostorová náročnost:  herna
Pomůcky: 3-4 malá zrcátka

 zahrada  louka

 les  u vody  jinde

METODICKÝ POSTUP:
A. /Y/, /y:/
1. Učitelka sedí s dětmi v kruhu na koberci tak, aby na ni všechny viděly.
2. Vypráví dětem krátký příběh o sanitce, která právě jede pomoci chlapečkovi,
který spadl ze stromu. Aby mohla být sanitka u chlapečka rychle, musí houkat
zvláštním způsobem.
3. Učitelka ukáže „houkání sanitky“ na přechodu fonémů /I/, /i:/ a /Y/, /y:/, při
němž plynule střídá fonémy /i:/ a /y:/. Děti točí zápěstím nad hlavou jako
výstražným majákem a postupně se přidávají. Takto sanitka houká, když jede
po ulici.
4. Fixaci fonému /y:/ nacvičujeme na opakovaném a protahovaném /Y/ až /y:/,
během něhož „sanitka projíždí tunelem“. Aktivitu několikrát opakujeme, pro
kontrolu se děti dívají do zrcátek.
5. Na konci děti opakují po učitelce větu „Wir üben das lange üüüü“
B. /ø:/, /œ/
1. Učitelka sedí s dětmi v kruhu na koberci tak, aby na ni všechny viděly.
Vypráví dětem krátký příběh o vykotlaném stromu, do něhož vlétl vítr a ze
stromu se proto ozývají tajemné zvuky.
2. Učitelka ukáže „houkání ze stromu“ na opakovaném přechodu fonémů /e:/ a
/ø:/. Děti si dávají ruce ke rtům a tvoří z nich malou troubu, která zvuk zesiluje.
6. Učitelka nacvičuje foném na otázce „Hörst du mich?“ a odpovědi „Ich höre
dich!“ Obě věty vyslovuje s dětmi tajemně, vesele, slabě, silně, rozzlobeně
atd. s cílem dosáhnout maximálního počtu opakování. Pro kontrolu se děti
dívají do zrcátek.
Oba fonémy uplatní následně při práci na básničce Kasper, Kasper!
VARIACE METODICKÉHO POSTUPU:
1.
DEJTE SI POZOR NA: záměnu fonémů
1. /u:/ a /Y/
2. /o:/ a /ø:/
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