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PŘEDŠKOLÁČEK: UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  MY JSME MALÍ PŘEDŠKOLÁCI 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  KOGNITIVNÍ DOVEDNOSTI 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček: Sedneme si k sobě a 

uvítáme se: „Pojďte děti, pojďte sem, dokola se sesednem´, do kruhu se 

postavíme, vzájemně se pozdravíme, popřejem´ si, ať máme dneska krásný den.“ 

Zhluboka se nadechneme/vydechneme a začneme procvičovat jazýček: 

Balonky – nafoukneme obě tváře/střídavě 

Ještěrka – rychle vyplazujeme jazyk dopředu 

Kočka – olizujeme rty kolem do kola 

Kapr – vyšpulíme rty jako ryba 

 

2. Řekneme si, o čem si budeme dnes povídat, poslechli a naučili bychom se písničku 

Těšíme se a připravujeme na vstup do školy a na změny, které nás čekají. Společně se 

zamýšlíme nad tím, proč chodíme do školky a co všechno se zde můžeme dozvědět a 

naučit. Využijeme obrázkových materiálů – encyklopedie, časopisy, pracovní listy. 

 

 
ZDROJ: http://www.e-predskolaci.cz/pro-ucitele/143-brzy-pujdu-do-skoly 
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Seznámíme se s novou písní a děti se postupně budou přidávat k paní učitelce či k 

rodiči.     ZDROJ: https://youtu.be/wCfV-QAncns  

 
http://raj-not.cz/zpev-klavir-kytara/do-re-mi-1-zpevnik-pro-predskolaky-marie-liskova-14548/ 

 

Zpěv budeme doprovázet tleskáním, podupáváním, pleskáním o stehna či nějakým 

hudebním nástrojem, klidně po „domácku“ vyrobeným (PSST: už jste si zkusili sešít 

sešívačkou na jedné straně ruličku od toaletního papíru, dát do ní suché fazole nebo 

hrášky a pak ji sešít i na druhé straně?). 
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3. Nakonec bychom se podívali na pracovní list a počítali, kolik ptáčků se kam dívá. 

Kdybychom si nepamatovali, která ruka je pravá, stačí, abyste nám na ni 

přivázali mašličku nebo natáhli barevnou gumičku či náramek. Pak už se 

nespleteme . 

 

 
ZDROJ: http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy 

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

