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PŘEDŠKOLÁČEK: UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN        Pojďme děti na koledu 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Jazyková gramotnost – posilování smyslu pro rým a rytmus 

 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:  

Nádech a výdech – přivoníme ke květince – áááááá 

                           - máme příjemný pocit tepla - áááááá 

Říkadlo: Talířek je kulatý, polévka je horká, ale já se nespálím, do polévky foukám. 

          (jedna dlaň představuje talířek, druhá dlaň s napřímeným ukazovákem krouží okolo, 

          po přednesu říkadla foukáme do dlaní) 
          Zdroj: Vlastimila Kazdová : „Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičů“ 

 

Zahrajeme si na šaška – šašek se směje x šašek se mračí. Vcucneme tváře dovnitř úst 

x ústa nafoukneme. 

Čistíme zoubky – špičkou jazyka olizujeme střídavě horní a spodní zuby. 

Maminka vaří v Papinově hrnci – cccccc  

Syčíme jako had - ssssss 

Z dálky jede vlak – ššššššŠŠŠŠŠŠšššššš (zvuk se přibližuje a vzdaluje) 

Létá kolem nás moucha – Bzzzzzz 

 

2. Připomněli bychom si dle obrázku nadcházející velikonoční svátky  

 

 
 

3. Pověděli bychom si, co vše patří k velikonocům. 

(vajíčka, zajíček, beránek, vajíčka, pomlázka, pentle, koledy, koledník….)                                   

 

4. Vytleskali bychom si vybraná slova a určily bychom, kolik mají slabik. 

např.    va-jíč-ka (3)  za-jí-ček (3)   be-rá-nek (3)    pen-tle (2)………… 
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5. Zahráli bychom si na básníky. Nejprve bychom se naučili krátké říkadlo. 

 

KAPSIČKA 

Vklouzl klíček do vrátek, 

kluk oblékl kabátek. 

V kabátku je kapsička,  

v té kapsičce kulička. 
Zdroj: Vlastimila Kazdová : „Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičů“ 
 

 

Za poslední slovo (kulička) budeme s dětmi doplňovat jiná slova, která se rýmují, např. 

kytička, mrkvička, botička, myšička, větvička,……. . 

 

Tuto jazykovou hru můžou hrát společně rodiče s dětmi. Jednoduché rýmování 

můžeme vyzkoušet při domácích činnostech i při zdravotní vycházce. 

            https://www.google.com/ 

  

https://www.google.com/
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6. Děti vypracují pracovní list : najdou slova, která se rýmují do říkadla. 

 „Vklouzl klíček……v té kapsičce………“. Nejprve si společně přečteme daná slova 

(obrázky) a použijeme zdrobnělý výraz.  

          (pejsek,žabička,mrkvička,židlička,míček,růžička,rybička,kočička).                                                                  

Správná slova, která se rýmují (obrázky) děti zakroužkují a vykreslí. 

                                                             
 

                                                                                    
 

 

                                                                                       

                                                 
 

 

Prac.list byl vypracován z obrázků na  https://www.google.com/ 

https://www.google.com/

