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Hezký den, milí rodiče, ahoj děti, 
 
jupí!  Už jsme zase s vámi. Všichni jste úžasní a jsme moc rády, že se vám 
LOGOSCHOLKA líbí. Máte od nás velkou pochvalu, poslali jste krásné obrázky.  
 
Tak tedy ... Začínáme!  
 
  

LOGOSCHOLKA  
  
Děti, 
minule jsme se podívali do světa jarních květin. Dnes se u nich opět krátce zastavíme a 
potom se postupně seznámíme s domácími zvířaty a jejich mláďaty.  
 
 
Dnes jsme si pro vás připravily: 
- motivační říkanku ke zvířátkům  
- logopedickou chvilku  
- říkanku s pohybem Bumtarata 
- obrázky domácích zvířat a jejich mláďat  
- hádanky se zvířátky 
- grafomotorickou říkanku a cvičení Kuře  
- obrázek zvířete a záhadný stín  
- inspiraci na jarní vycházku 
- hrajeme si s pojmy  
 
 
LOGOCHVILKA 
 
Motivační básnička:  
Kohout křičí – kikirikí, 
a slepička – kokodák. 
Takhle kohout zobá zrní 
a slepička zrovna tak. 
Zoby, zoby, zoby zob, 
vyzobali celý snop. 
  
Dechová cvičení 
- nádech, výdech se zapojením rukou (nádech nosem, výdech ústy – s nádechem jdou ruce 
nahoru, s výdechem dolů) 
Pozn.: u cvičení můžete stát nebo ležet – střídejte. 
 
Gymnastika mluvidel:     
- kočička líže mléko, OLIZUJE SE (olizujeme si jazýčkem rty) 



- koníček ŽVÝKÁ, FRKÁ (zkus přežvykovat a zafrkat jako koník) 
 
Artikulační cvičení 
    -  zvuky zvířat 
       (viz. příloha „Zvuky zvířat“ v e-mailu) 
    - hláska na začátku a na konci slova 
       (využijte obrázky jarních květin a jejich nápisy, zkuste určit hlásky) 
     
U logopedické chvilky opět vyzkoušejte zrcátkové rozmlouvání. Jste šikulky, určitě to 
zvládnete.   
 
 
ŘÍKANKA S POHYBEM – BUMTARATA: 
 
Bumtarata na vrata, (tleskáme) 
máme čtyři koťata. (ukážeme na ruce číslo 4) 
První mňouká, (uděláme „mňau“) 
druhé přede, (napodobíme předoucí kočku „vrr“) 
třetí spinkat nedovede. (povzdechneme si „ach jo“) 
A to čtvrté prská, (zaprskáme) ocáskem si mrská. (hýbeme jazykem z koutku do koutku) 
   
 
OBRÁZKY DOMÁCÍCH ZVÍŘAT A JEJICH MLÁĎAT 
Poznávejte s námi domácí zvířata, přemýšlejte a vyhledávejte informace: čím se živí, co 
pokrývá jejich tělo, kolik mají nohou, jestli mají křídla nebo jak se o ně můžeme starat.   
(viz příloha „Domácí zvířata“ v e-mailu) 
 
 
HÁDANKY SE ZVÍŘÁTKY 
Připravily jsme si pro vás veselé hádanky.  Určitě se u nich zasmějete a když si je 
zapamatujete, můžete si třeba zahrát hádankovou hru s kamarády, až se s nimi zase potkáte.  
https://i.pinimg.com/originals/8e/e8/1a/8ee81a9ab6e63c1c986d1a667deb0523.jpg 
 
 
GRAFOMOTORICKÁ ŘÍKANKA A CVIČENÍ – KUŘE 
Vyzkoušejte si s doprovodem říkanky nakreslit kuře a za pomoci dotyků hrotem tužky na 
papír mu můžete přidat zrníčka – třeba si jich několik sezobne. Také můžete kuřátko vybarvit 
pastelkou. 
(viz příloha „Kuře“ v e-mailu) 
 
Pozn. - děti, pokud budete kuřátko kreslit, nakreslete pouze jedno – to jen v návodu je 
kreslení rozděleno do pěti kroků.   
 
 
OBRÁZEK ZVÍŘETE A ZÁHADNÝ STÍN 

https://i.pinimg.com/originals/8e/e8/1a/8ee81a9ab6e63c1c986d1a667deb0523.jpg


Děti, prozkoumejte očima obrázky zvířat, pojmenujte je a zkuste k barevnému zvířátku z řady 
přiřadit jeho správný stín. Je to záhada, co?  Ale vy ji určitě vyřešíte.  
(viz příloha „Obrázek Zvířete a záhadný stín“ v e-mailu) 
 
Pozn. - pokud vám to půjde, můžete si obrázek vytisknout.  
 
 
INSPIRACE NA JARNÍ VYCHÁZKU 
A jdeme zase ven. Taky vás tak baví vycházky v přírodě? Nás moc. Tak až se půjdete projít, 
zkuste spočítat, kolik pejsků a koček potkáte. Nebo si na pejsky můžete zahrát. Jak? 
Vystřihněte si kosti z papíru a požádejte rodiče, aby vám je na vycházce nebo na zahradě 
schovali a vy je pak hledejte. Až je najdete, opět je můžete spočítat a poté si zazpívat 
nějakou písničku pro radost – Kočka leze dírou, Skákal pes, Utíkej Káčo…  
(kost pro pejska viz. příloha v e-mailu) 
 
 
HRAJEME SI S POJMY  
Pokud by venku pršelo nebo jste se nudily, zkuste si s hračkou (třeba s plyšákem) procvičit 
pojmy nad, pod, před, za, vedle. 
Je to jednoduché, můžete stát a jen s plyšákem ukazovat.   
 
  
To je pro tento týden vše.  
 
Mějte se krásně, děti. Pište, posílejte obrázky, a hlavně buďte v pohodě.  
 
Ahoj. 
 


