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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN: My jsme malí předškoláci 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Prostorová představivost 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 

 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček: 

Nejdříve se rozdýcháme: hluboký nádech nosem bez zvedání ramen a výdech ústy. 

Pak si vezmete modelínu, vyválíte si 4 dlouhé hady a na stole či na zemi na linu si 

z hadů uděláte 2 závodní dráhy, mohou být rovné i zakřivené. Z papíru si umačkejte 2 

malé míčky a zasoutěžte si s rodiči ve foukání: kdo posune papírový míček dříve do 

cíle, vyhrává.  

Na procvičení hybnosti rtů a jazyka děti znají pohádku „O Jazýčkovi“. Byl jednou 

jeden jazýček a ten bydlel v pusince. Ráno se probudil a protáhnul se (vypláznout co nejvíce jazyk). 

Podíval se nahoru, jestli svítí sluníčko (pohyb jazyka z úst ven a nahoru ke špičce nosu) nebo jestli není 

venku bláto (pohyb jazyka z úst ven a dolů směrem k bradě). Protože bylo hezky, tak šel na procházku 

(jazyk kmitá plynule zleva doprava do krajních poloh – koutků). Uviděl koníčka a projel se na něm 

(příslušné pohyby jazyka na tvrdém patře – zvuky koníčka). Šel dál a spatřil houpačku, na které se 

pohoupal (jazyk se pohybuje ven z dokořán otevřených úst a zase dovnitř v jedné rovině, snažíme se 

nedotýkat se rtů). Jazýček už byl ale unavený a měl velkou žízeň. Napil se mlíčka jako kočička (jděte 

na kolena a pijeme mlíčko jako kočička, poté si zpět sedneme a jazykem pijeme mlíčko jako kočička – 

snažte se z jazyka udělat mističku). Umazal si však pusinku a musel se umýt. Nejprve nahoře (při 

otevřených ústech se špička jazyka pohybuje po horním rtu zleva doprava a naopak), potom dole (špička 

jazyka olizuje spodní ret až ke koutkům, opět při otevřených ústech a v obou směrech). Už byl večer a 

jazýček se vrátil zpět do pusinky. Protáhl se (vypláznout jazyk co nejvíce) a šel spát. 

 

2. Poslechli a naučili bychom se básničku/písničku 
http://www.zsbrezova.eu/skolka/aktuality/934-koralky-poznani-navlekame 

 

Korálky poznání navlékáme, 

do velké školy pospícháme. 

Nic to není, to my víme, 

číst a psát se naučíme. 

Proč bychom se školy báli, 

nejsme žádní peciváli. 

Á, BÉ, CÉ, DÉ  a tak dál, 

kdo to umí, ten je král! 

 

Řekněte si s rodiči kdo je to král, kdo pecivál, co znamená spojení „korálky 

POZNÁNÍ navlékáme“.  

 

http://www.zsbrezova.eu/skolka/aktuality/934-koralky-poznani-navlekame
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3. Podívali bychom se společně na pracovní list „Škola z kostek“ 

https://cz.pinterest.com/pin/381257924683226175/ 

Tato škola z kostek je zatím docela smutná, a tak si ji pojďte rozveselit barvami. 

Posaďte se na židli ke stolu, dbejte na rovná záda, nezvedejte ramena, uchopte 

správně pastelku do špetkového úchopu a pracujte dle pokynů na pracovním listu, 

které vám rodiče přečtou.  

Než začnete vybarvovat: Pojmenujte si geometrické tvary, z nichž se škola skládá. 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/381257924683226175/

