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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN        Pracujeme na zahrádce 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Předmatematické dovednosti – orientace v prostoru 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček:  

Bublina – nafoukneme obě tváře. Nafouknutí lze střídat. Nafukujeme střídavě pravou 

a levou tvář. 

Pošleme pusu mamince/tatínkovi - rty se našpulí a tlakem se vytvoří "mlaskavý zvuk". 

Zuby se" kousnou do rtu" - nastavíme horní ret tak, jako když se vyslovuje hláska "V". 

Totéž zkoušíme obráceně. Spodní zuby se snaží lehce "Kousnout" do horního rtu. 

Jezdí mašinka - vyplázneme jazyk, špičkou jazyka olizujeme dokola na obě strany. 

Stěrače stírají - špičkou jazyka olizujeme horní ret doprava a doleva, jazýček se musí 

dostat po horním rtu z jednoho koutku do druhého. 

Cucáme bonbon - pusa je zavřená, jazyk tlačí do tváří, střídavě doprava a doleva. 

Koník - přisajeme jazyk na horní patro, pak jej spustíme dolů, ozve se „klapavý“ zvuk. 

Letí včelka – BZZZ, jede mašinka – ŠŠŠ, jak syčí had – SSS. 
 

 

2. Poslechli a naučili bychom se básničku „Sluníčko si češe vlasy“ 

(https://cz.pinterest.com/pin/561401909793230944/) 

 

Vytleskali bychom si slova SLUNÍČKO, VLASY, KVÍTKA, VČELKA, PETRKLÍČI, 

SEMÍNKA. Zároveň bychom si ukazovali na prstech ruky, kolik má každé slovo slabik, 

které je dlouhé/krátké a na kterou hlásku začíná. 

Vyjmenovali bychom si další jarní květiny, které rostou na zahrádce. 

 

Sluníčko si češe vlasy, 

v zahrádkách je plno krásy. 

Všude kvetou jarní kvítka, 

ty má ráda každá včelka. 

Včelka sedá k petrklíči, 

semínka už v zemi klíčí. 

 

 

3. Podívali bychom se společně na pracovní list z http://www.predskolaci.cz/wp-

content/uploads/2008/12/jarni-zahradka.gif „Jarní zahrádka“, který děti vybarvují dle 

pokynů. Zaměříme se na porozumění termínům: první, poslední, před, za, mezi aj. 

Postupně bychom dětem říkali, které květiny, jakou barvou budou vybarvovat. Zároveň 

si po každém pokynu zkontrolujeme, zda mají danou květinu správně vybarvenou. Na 

závěr si děti mohou vybarvit sluníčko, mráček, motýlka i krtečka.  

https://cz.pinterest.com/pin/561401909793230944/
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