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PŘEDŠKOLÁČEK: UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN:   PRACUJEME NA ZAHRÁDCE 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:  

Dýchali bychom na okno, až se zamlží.  

Foukali bychom na papírek zavěšený na provázku, až se rozhoupe. Snažili bychom se ho 

odfouknout určitým směrem a do určité výšky – tím regulujeme sílu svého výdechu. 

 

Vysouvali bychom jazyk dopředu a dozadu, jako bychom ryli rýčem záhonek.  

Z jazyka bychom vytvořili mističku a „nabírali“ bychom s ní hlínu ze záhonku. 

To nám pomáhá vědomě ovládat jazyk, což nám později pomáhá při výslovnosti pro nás 

obtížných hlásek.  
 

2. Poslechli a naučili bychom se básničku SNĚŽENKA Zdroj: http://www.predskolaci.cz/category/jaro 

Slunce volá na sněženku, podívej se, jak je venku! 

Slunce volá do oken, děti, haló, pojďte ven! 

 

Spočítali bychom, kolik slabik má a na jakou hlásku začíná slovo SNĚŽENKA,  

vyjmenovali bychom další kytičky, s nimiž se potkáme na zahrádce či na louce 

(sněženka, podběl, bledule, petrklíč, plícník lékařský, sedmikráska).  

Řekli bychom si, jako mají barvy, hledali bychom okolo sebe, co má stejné barvy. 

Odvodili bychom, zda smíme jarní kytky trhat a komu by to mohlo uškodit. 

 

Vyprávěli bychom si, co to je zahrádka, co na ní roste a kdo na ní pracuje. 

Každý z nás by mohl vyprávět, jak pracoval s rodiči nebo prarodiči na zahrádce a co si 

vypěstoval.  

Zaměřili bychom se na nástroje, s nimiž jsme pracovali – pojmenovali bychom je, 

zkusili bychom popsat, jak vypadají. 

 

Při vycházce bychom na louce nebo na předzahrádkách v okolí hledali kytičky, o 

kterých jsme si povídali. Soutěžili bychom, kdo uvidí více sněženek, bledulí, petrklíčů, 

semikráska. 

 

3. Podívali bychom se společně na pracovní list paní učitelky Irenky H. 

Vytleskávali bychom počty slabik a dělali do obdélníčků puntíky. Hledali bychom 

nejdelší a nejkratší slovo. Řekli bychom si, co se s kterým nástrojem dělá a z čeho se 

vyrábí. 

http://www.predskolaci.cz/category/jaro
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