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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  Pracujeme na zahrádce 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Předmatematické dovednosti 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček: Nafoukneme několikrát 

tváře jako kapr a prudce pak vyfoukneme vzduch. Pak zkusíme fouknout směrem 

k záclonám tak, aby se pohnuly. Kdyby to nešlo, podržte mi před pusou kus papíru. 

Pak si představíme, že máme v puse bonbón a budeme ho válet z jedné strany na 

druhou, postrkujeme ho přitom jazykem tak, až se nám ve tváři, nad i pod rtem 

objevují hrbolky. Pak si mlsně olízneme špičkou jazyka rty dokola. Poté špičkou jazyka 

ukážeme nahoru, dolů a do stran. Můžete mi i rukou ukazovat, kam mám jazyk 

nasměrovat. 

Nakonec si vzpomeneme, jak odfrkuje kůň, jak syčí malé hádě SSSSSS, jak bzučí 

včelky BZZZZZ a zvoláme BRRRRR, protože je nám zima. 
 

2. Poslechli a naučili bychom se básničku BERUŠKA (https://www.detskestranky.cz/basnicka-beruska/) 

Na prstech bychom si nejprve napočítali do sedmi, ukázali bychom si 3-5 věcí z našeho 

okolí, které mají červenou barvu.  

Vytleskali bychom si slova PUNTÍK, BERUŠKA, SEDMITEČNÉ a řekli bychom vám, 

kolik mají slabik a na kterou hlásku začínají. Také bychom hledali, které ze slov je 

nejdelší. 

 

Na křídlech mám puntíky, 

nejsou nijak veliký. 

Jsem slunéčko sedmitečné, 

červené a krásně lesklé. 

Beruška mi říkají, 

na prst si mě dávají, 

čekají, kam poletím, 

jestli se zpět navrátím. 

 

3. Napočítali bychom si znovu do sedmi. Pak bychom ukazovali na prstech, jiné 

počty. 

 

4. Podívali bychom se společně na pracovní list z KULIFERDY, na němž jsou malé 

berušky. Něco jim ale chybí – nemají správný počet teček.  

Společně bychom si na prvním řádku berušek ukázali, jak máme doplnit chybějící 

tečky – vždy jich musí být sedm.  Nakonec bychom sedm berušek vybarvili červeně a 

přikreslili bychom jim lístek, na němž mohou sedět. 
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