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UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   Probudíme přírodu 

TÉMA NA TENTO týden:   My jsme malí předškoláci   

ROZVÍJENÁ OBLAST:     Předmatematické dovednosti   

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:  

 foukáme svíčky na dortu (místo svíček použijeme prsty a foukáme na ně tak, 

jako bychom sfoukávali svíčku, použijeme reálný věk dítěte – např. 5 let-

sfoukáváme tedy 5 svíček) 

 hodiny (kroužíme jazykem po rtech dokola ve směru hodinových ručiček) 

 opice (jazyk je před dolními a následně před horními zuby) 

 nahoru x dolu (jazyk vystrčíme ven a děláme pohyb směrem nahoru a dolu) 

 doleva x doprava (jazyk vystrčíme a ukazujeme daný směr, sedíme vedle 

dítěte, ne naproti)  
 

Poslechli a naučili bychom se básničku s pohybem – (https://www.promaminky.cz/) 

 

Všechny svoje prsty, 

(třepeme prstíky) 

schováme si v hrsti. 

(uděláme pěstičku) 

Spočítám je hned, 

(postupně jeden po druhém narovnáváme) 

jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 
 

 

 

2. A jak s dětmi procvičovat počítání?  

Je to, milí rodiče, snadné, můžete s nimi počítat cokoli při jakékoli činnosti: 

NEZAPOMEŇTE: 

U MALÝCH DODRŽTE MAXIMÁLNÍ POČET TŘI, SPÍŠE SE PTEJTE, CO JE 

NEJMENŠÍ A CO JE NEJVĚTŠÍ,  

U PROSTŘEDŇÁKŮ MŮŽETE DOPOČÍTAT AŽ K PĚTI,  

U PŘEDŠKOLÁKŮ NENÍ PROBÉM POČET DO DESETI: 

 Děti mohou rovnat předměty různé velikosti od nejmenšího po největší  

 Děti mohou třídit předměty podle barev (např. modré na jednu hromádku, žluté 

na další hromádku) 

 Dítě se rozhlíží po kuchyni (pokojíčku, zahradě) a počítá, kolikrát je na 

předmět zastoupen 
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3. Podívali bychom se společně na pracovní list Korálky, který bychom si nejprve 

společně prošli a vysvětlili zadání. Můžeme s dětmi opakovat pojmenovávání barev a 

určování geometrických tvarů.  Převzato z: https://cz.pinterest.com/pin/786089309933837264/ 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/786089309933837264/

