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UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 

 

Integrovaný blok ŠVP:  PROBUDÍME PŘÍRODU 

Téma na tento týden:     JEDEME NA STATEK 

Rozvíjená oblast:          Jazykové dovednosti – děti si hrají na RÝMOVÁNÍ 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE 

Přivítali bychom se básničkou: „Dobré ráno, dobrý den, dnes si spolu pohrajem. A je tu 

hádanka pro dnešní den.“ 

 

 Vidí myšku, hned ji chytí, očima si přitom svítí. 

 Každý kluk i holčička, ví, že je to - - - - - - - .   (kočička) 
                                            (www.portal.cz Zuzana Pospíšilová – Hádám, hádáš, hádáme – ilustrace Eva Rémišová) 

 
Na jaře se rodí plno mláďat. I kočička se musí pochlubit se svými koťátky. Proměnili 

bychom se v koťátka, která ve všem napodobují svoji maminku – kočičku. 

Pohybová improvizace – protahovali bychom se, pili mlíčko, sahali po sluníčku,  

nahřívali a nastavovali hřbet sluníčku. 

 
1. Trénovali bychom jazýček – dnes se zaměříme na hlásku „Č“ 

- ve zvucích: voláme na kočičku – ččččč, či,či,či,či,  voláme na kačenku – kač, kač... 

- ve slovech s rytmizací - vytleskáváním: čáp, čaj, čenich, čuník, čelo, čepice,                             

časopis, čokoláda, míč, tyč, bič, meč, klíč, koláč, pekáč, hasič, babička, dědeček, 

Hanička, opička, kočička 

- ve větách: Čeněk volá na kočičku – či,či,či, či,či,či. Ovečka bečí – bé, bé, bé,….. 

Koza mečí – mé, mé, mé. Kravičky bučí – bú, bú, bú. Babička peče koláče. Hanička jede 

k babičce a dědečkovi za kočičkou a pejskem. 

 
2. Seznámili bychom se s tvořením rýmů. 

Byla jednou jedna kočička a pejsek. Bydleli v sousedství a tak se spolu kamarádili. 

Jednou se rozhodli, že se spolu vypraví na výlet za svými kamarády na statek. 

Uhodnete, která zvířátka to jsou? 

 
Hádanky vám napoví: (www.portal.cz Zuzana Pospíšilová – Hádám, hádáš, hádáme – ilustrace Eva Rémišová) 

Obilí a zrnko máku, hned si vezme do zobáku. 

Zato snáší vajíčka, kdopak je to? - - - - - - - - .  (slepička) 

 

Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý, 

Z nebe nebo z kopečka, přiběhla k nám - - - - - - .  (ovečka) 

 

Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko. 

Poznali jste? Sláva! Je to totiž - - - - - .  (kráva) 
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Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé. 

Navíc není králem v kráse! Poznali jste? Je to - - - - - . (prase)                          
 

3. Zahráli bychom si na básníky a naučili se tvořit rýmy. 

Co se rýmuje?  Vyber správné slovo, které uslyšíš, vytleskej a urči počet slabik.               

kos …….  pusa, nos    pes ……… tráva, les 

husa……..  mísa, pusa   hůl ……… židle, stůl 

slepice…… umyvadlo, krabice  klíč …….  zámek, míč 
 

Zkuste si sami vytvořit vlastní rýmy……. 
 

4. Podívali bychom se společně na pracovní list a podle obrázků doplnili slovo do 

říkadla tak, aby se rýmovalo. Správné obrázky bychom vybarvili (viz obrázek 

níže.) 
(www.portal.cz – Mgr. Kateřina Slezáčková – Není hláska jako hláska -  pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu) 

 

 

 

http://www.portal.cz/

