
Krásný den, milí rodiče a děti , 
  
moc se na vás těšíme a doufáme, že se tento školní rok spolu ve školce ještě potkáme. 
Je nám po vás opravdu smutno, ale jsme moc rády, že se s námi vydáte do LOGOSCHOLKY, 
prostřednictvím které vám budeme posílat zábavné aktivity. 
Velmi nás také potěší, pokud nám zašlete z domácího hravého vzdělávání jakoukoliv zpětnou 
vazbu (např. fotografii z tvoření, jarní procházky, vypracované grafomotorické cvičení atp.).  
  
Tak pozor, začínáme!  
  
 
 
 LOGOSCHOLKA         
 
Děti, 
už víme, co je jaro. Ve školce jsme si o jaru povídali. Známe příběh semínka rostlinky a říkanku 
o petrklíči. Víme také, že sluníčko je velký pomocník a příroda je moc ráda, když se každý den 
objeví na nebi.  
  
Dnes jsme pro vás připravily: 
- logopedickou chvilku 
- říkanku Tulipán 
- říkanku s pohybem Sluníčko 
- obrázky jarních květin 
- grafomotorické cvičení Tulipán 
- tvoření Tulipán 
- nápad na jarní vycházku 
   
 
LOGOCHVILKA       
      
Dechová cvičení 
„No, už je to tady, všude je cítit jaro.“ (nádech nosem, výdech). „Sluníčko začíná zahřívat 
zem.“ (nádech nosem, výdech do dlaní). „A hřeje a hřeje, až roztaje poslední zbytek sněhu a 
zimní náladu odfoukne jarní větřík někam hodně daleko.“ (nádech nosem, dlouhý výdech). 
  
Gymnastika mluvidel 
„Zima si zívla poprvé (otevřeme ústa co nejvíce jako při zívání – mimické svaly), podruhé, 
potřetí a odešla spát. Největší radost měly děti. Kluci hned vyběhli ven a začali hrát 
fotbal (zavřená ústa, jazyk zevnitř tlačí střídavě do tváří – míč z jedné strany hřiště na druhou 
– cvičení motoriky jazyka při zavřených ústech). A je tu první gól. Rozhodčí píská.“ (špulit rty 
jako při pískání – cvičení rtů a mimického svalstva). 
  
Artikulační cvičení 
Zvuky přírody: 
- větřík fouká FÚÚ 
- ptáček zpívá PÍP, ČIMČARÁ 
- letí včelka BZZ 
- voláme HALÓ 



  
(Zkuste si doma zrcátkové rozmlouvání tak, jak jej znáte ze školky. Doma vám určitě všichni 
rádi pomohou. Připravte si zrcátko nebo se posaďte před velké zrcadlo, které máte doma. 
Požádejte někoho, aby vám přečetl, co máte dělat a pak už si můžete procvičovat... a uvidíte, 
že vše krásně zvládnete samy.) 
  
 
 
 Říkanka: TULIPÁN 
  
Tuli, tuli, TULIPÁN, tulí se a není sám. 
Na rozkvetlém záhonku 
kývá hlavou na stonku. 
Listy mu v tom pomáhají, 
dětem pěkně zamávají. 
   
 
 
Říkanka s pohybem: SLUNÍČKO 
  
Volám tě, sluníčko, haló, haló, 
(ruce k ústům, jako když voláme daleko) 
tepla je na světě málo, málo, 
(mneme si ruce, jako když je zahříváme) 
vylez a rozežeň mraky, mraky 
(ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu) 
A já ti pomůžu taky, taky. 
(ukazujeme na sebe). 
   
 
 
OBRÁZKY JARNÍCH KVĚTIN 
https://www.email.cz/web-office/Xc9jf_Klfn0zEFCyT6s0IT32sL23uVaszgKdS-
XicG_onUY-7n3IpLxzhvXI_5KB5YueIfE/Jarni%CC%81%20kve%CC%8Ctiny.docx 
 
 
 
GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ 
http://krokotak.com/2020/02/easy-flower-oil-pastel-painting/ 
 
 
TVOŘENÍ TULIPÁN 
http://krokotak.com/2019/03/paper-flowers-5/ 
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JARNÍ PROCHÁZKA 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tak co, děti, líbí se vám LOGOSCHOLKA? 
Ať se vám daří, máte ze všeho radost a my se budeme těšit zase příště. 
  
Ahoj.  
 


