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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  POJĎME TIŠE DO LESA 

ROZVÍJENÁ OBLAST: ROZVOJ KOGNITIVNÍCH DOVEDNOSTÍ, JAZYKOVÝCH 

SCHOPNOSTÍ A ZRAKOVÉ DIFERENCIACE. 
 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 

 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček: vzali bychom si brčko a 

papírovou kuličku, dlouze se nadechli a prodlouženým výdechem foukli do brčka a 

kuličku se snažili odfouknout co nejdále. Může to být prima zábava a zasoutěžit si může celá 

rodina. 

Poté bychom zkusili různé druhy úsměvu. A aby byla zábava,vezmeme si zrcátko nebo se do 

nějakého koukneme. A zkoušíme: široký úsměv,aby byly vidět zoubky, úsměv, kdy máme rty u 

sebe a potom rty vyšpulíme, jako když dáváme rodičům pusinku. 

Nyní jsme si zopakujeme hlásku S a Š, dáme zoubky proti sobě jako kleštičky a opakujeme 

po mamince nebo tatínkovi: 

http://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk/pismena/pismeno-s2/ 
 

 

 

2. Naučili bychom se básničku: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/18253/HOUPANKY-A-

KOLEBANKY-UKLADAME-SE-K-SPANKU.html/ 

http://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk/pismena/pismeno-s2/
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/18253/HOUPANKY-A-KOLEBANKY-UKLADAME-SE-K-SPANKU.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/18253/HOUPANKY-A-KOLEBANKY-UKLADAME-SE-K-SPANKU.html/
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3.  

 
 

3. Společně bychom si povídali si o lese, o jeho znacích, kdo tam bydlí, jaké stromy 

tam rostou i jak se v něm chováme. Než se do lesa vydáme, přečteme si pohádku 

a hledáme všechna zvířátka, která tam jsou: www.predskolaci.cz 

 

 

 

                                                Co se děje v lese 

 

Poslouchejte, milé děti, 

co můžete uvidět, 

tam, kde roste hodně stromů, 

ožívá hned lesní zvěř. 

 

Na stromě, až na vršíčku, 

uvidíte veveřičku. 

Ve větvích si poskakuje, 

šišky ráda rozhazuje. 

 

Po pěšínce za bodláčím, 

paní liška hrdě kráčí. 

Je to děti velká dáma! 

Toulává se často sama. 

 

Tamhle dole na paloučku, 

tam, kde kvete koniklec, 

pod pařezem z velké díry, 

vykukuje jezevec. 

 

Také srny tady bydlí. 

Umí rychle utíkat. 

Musíte být potichounku, 

nesmíme je vylekat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.predskolaci.cz/


   MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace       IČ: 72742810 
PŘEDŠKOLÁČEK: UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 

 

 
 

4. Zkuste si děti prohlédnout stopy lesních zvířátek a zajisté poznáte, která stopa 

patří jinému zvířátku a kterému (škrtněte ji): www.e-predskolaci.cz 

 
 


