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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  PRACUJEME NA ZAHRÁDCE 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ A VYJADŘOVÁNÍ 

 

 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

 

1. Nejprve bychom s dětmi rozstříhali pracovní list na jednotlivé obrázky. Dbali 

bychom při tom na správné držení nůžek. Těm menším bychom jednotlivé sloupečky 

přehnuli, aby se při stříhání mohly držen přehnuté linie, je to pro ně snazší, neboť 

přehyb vede i nůžky. 

 

2. Poslechli a naučili bychom se básničku k naší hře: 

Společně s dětmi si zahrajeme Na datla:  
 

Ťuky ťuky, ťuk,  

na obrázek kuk.  

 

3. Připravíme si pomůcky 

Na stole máme položeny obrázky. Můžeme mít opravdické pexeso, jednotlivé obrázky 

k pohádce nebo pohlednice. Hlavní je, aby na nich byl předmět znázorněn jednoznačně 

a pro dítě srozumitelně. Do misky vedle obrázků si připravíme korálky (kaštany, 

pastelky, knoflíky, víčka od limonád – prostě cokoli, co máme doma a s čím může dítě 

dále manipulovat).  

4. Děti si prstem vyťukávají jak říkadlo, tak poté počet slabik  

Děti si prstem vyťukávají rytmus říkadla na kartičku se zvoleným obrázkem. 

Procvičují při tom ovládání prstů, udržují rytmus vyťukávání, slaďují ťukání a přednes 

říkadla. Jde o velmi komplexní činnost a pro menší děti může představovat i 

problém. Nebojte se, opakováním se vše naučí   . 
Děti obrátí kartičku s obrázkem tak, aby viděly, co je na obrázku.  

Obrázek nejprve pojmenují, pak jej znovu vysloví a zároveň vyťukají jednotlivé 

slabiky. Nakonec si ro upevnění dovednosti počet slabik slova vytleskají.  

 

Z misky si děti vezmou takový počet korálků (kaštanů, pastelek, knoflíků aj.), jaký 

počet slabik napočítaly.  Položí je vedle již obráceného obrázku. 
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5. Pracovní list (nebo využijte jakékoli jiné své obrázky či pexesa): 

  

 


