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JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:  

S dětmi se nejdříve vysmrkáme. Poté se pořádně zhluboka nadechneme a snažíme se o 

co nejdelší výdech – toto opakujeme několikrát po sobě. Poté našpulíme pusinku a 

změníme na roztažení rtů do úsměvu – taktéž několikrát zopakujeme. Nyní špičku 

jazyka zlehka přitlačíme na dolní řezáky, odtáhneme jazýček a ještě několikrát to 

zkusíme.  Znovu se zhluboka nadechneme a prodloužený výdech doplníme citoslovcem 

„bzzzzz“ jako včelička… Nakonec několikrát nahlas a zřetelně zopakujeme „travička 

zelená“ 

 

 

 

2. Poslechli a naučili bychom se písničku 

 

      https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs 
 

 
Děti jistě písničku znají a s obrázky si ji rády připomněly. Při dalším opakování písně 

děti rytmizují – tedy snaží se o vytleskávání do rytmu. Další obměnou může být lehké 

vydupávání rytmu písně. A pro ty odvážné, hudbu a pohyb milující děti a rodiče – si 

spolu s lehkým zpěvem zatančete polkový krok – ať již jen pohybem vpřed, tak pro ty 

šikovné i dokola 😊 
 

3. Nezapomněli bychom na ručky a prstíky… 
I při poslechu písničky můžeme procvičit paže – v rytmu písně dítě kreslí do prostoru 

pomyslný ovál „okvětní lístky“ kytičky, jenž v travičce vyrůstá… 

Kdo má možnost, může někde na svislou plochu umístit velký papír a dítě tento ovál 

„okvětní lístek“ může zviditelnit… 

Poté - stále může být v pozadí píseň – trénuje ve vzduchu poťukáváním palce, 

ukazováčku a prostředníčku  „špetkový úchop tužky“ a následně i s konkrétní, nejlépe 

trojhrannou, tužkou a poťukáváním pouze jednoho prstu… 

 

4. Podívali bychom se společně na pracovní list „Kytičky“ (vytvarna-vychova.cz) 
Pro ty nejšikovnější a pracovité – již natrénovaný ovál se snažíme spojit plynule s dalším 

a vytvořit a dokreslit tak květinku vyrůstající z travičky. Můžeme i vybarvit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs
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