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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  My jsme malí předškoláci (příprava na zápis do ZŠ) 

ROZVÍJENÁ OBLAST: Oromotorika, jazykové dovednosti, pozornost, zraková a 

sluchová percepce, grafomotorika 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:  

Maminka uvařila k snídani vločkovou kaši… 

 čicháme ke kaši – prodloužený nádech nosem, pomalý výdech ústy 

 kaše je spálená – krátký nádech nosem 

 kaše nám chutná, olizujeme si krouživým pohybem rty 

 máme kaši až na nose, špičkou jazyka se snažíme nos olíznout 

 chceme sníst kaše co nejvíce (otevřeme ústa dokořán) 

 kaše krásně voní – ÁÁÁ, kaše se připálila – ÓÓÓ, horký hrnec pálí – ÍÍÍ, 

uvaříme novou kaši - JÉÉÉ  

 

 

 

2. Prohlédneme si obrázek, o jakou pohádku se jedná? OBRÁZEK viz příloha 1 
 

 Nyní si pohádku společně s rodiči přečtěte. Rodiče budou číst text, vy jim budete 

doplňovat slova podle obrázků. 

 Vyberte si 5 obrázků – vytleskejte jejich slabiky. Pak určete počet tlesknutí a 

řekněte, kolik slabik vybrané slovo má.  

 Když budete chtít, můžete si slovo říci nahlas a sluchem rozlišit, na jakou hlásku 

začíná. 

 Podívejte se na text pohádky s obrázky, pak si ho zakryjte a snažte si zapamatovat co 

nejvíce obrázků z pohádky. Kdo si jich zapamatuje více? Ty nebo tvoji rodiče?  

 Nakonec zkuste pohádku převyprávět podle obrázků. 

 

 

3. Nyní si zahrajeme na kouzelníky, OBRÁZEK viz příloha 2 

 

 Podívejte se na obrázek, z které části pohádky je?  Ze začátku nebo z konce? 

 Obrázek si rozstříhejte.  

 A nyní se stanete kouzelníky: obrázek si složíte – sim sala bim! 
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OBRÁZEK Č. 1 
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OBRÁZEK Č. 2 
 

 

 


