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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  CHRÁNÍME PŘÍRODU 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Rozvíjení sluchového vnímání a pozornosti, upevňování                                                     

                                  rytmického cítění 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Dobrý den děti, dnes si zahrajeme s hudebními nástroji, které máte všichni 

doma. Poproste maminky, tatínky ,aby si zahráli společně s vámi. Připravte si vařečky, 

skleničky, lžičky, papír, plastovou lahev nebo krabičku s korálky                       

 (vše budeme potřebovat na rytmizaci a sluchovou hru )                                                                   

A teď půjdeme do lesa, tam to krásně voní. Zhluboka se nadechneme a pomalu ústy 

vydechneme. Zkusíme ještě jak fouká vítr-nádech a výdech FÍ FÚ (nezvedáme 

ramena).V lese je i ozvěna a my si na ní s maminkou nebo tatínkem zahrajeme. 

Vezměte si některý hudební nástroj a vyťukejte na něj nějaké lesní zvířě - LIŠ-KA a 

ten kdo bude dělat ozvěnu, tak to po vás s jiným nástrojem zopakuje. Určitě si děti 

vzpomenete na hodně lesních zvířátek.                                                                              
                                                                                              

2. Můžeme se naučit toto říkadlo :      Liška, šiška, pampeliška,                                                                   

                                          zabloudila v lese liška.                                                    

                                          Ten ten ten, vyvede ji ven.   

 

Vyťukáme si rytmus říkadla, můžeme jej spojit i s pohybem-podupáváním, chůzí. 

 

Když jsme se říkadlo naučily, zkusíme si zahrát SLUCHOVOU HRU.  

 

Nejprve si vyzkoušíme zvuky všech nástrojů a potom zavřeme očí a hádáme. 

Pokud by nás hrálo více, můžeme se vzájemně rozpočítat naším říkadlem . 

                                                                                                 

3. Společně si děti ještě zazpívejte a k tomu vyťukejte rytmus písničky Běží liška k 

Táboru nebo Sedí liška pod dubem. Možná, že znáte i jiné písničky o lesních 

zvířatech, které si můžete zazpívat. 

 

Můžete si ještě zazpívat s panem Svěrákem a Uhlířem:     

https://www.youtube.com/watch?v=N9q6-P8g2eg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9q6-P8g2eg
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4. Podívali bychom se společně na pracovní list s lesními zvířátky, viz následující 

strana.                                                                                                                                      
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