
19. 5. 2020 
 
Dobrý den, milí rodičové, ahoj děti, 
 
jaký jste prožili týden? My už si s některými dětmi užíváme hezké dny u nás ve školce. 
Věříme, že se vám i nadále líbí aktivity, které pro vás připravujeme… 
Všechny vás srdečně zdravíme a kamarádi, kteří už jsou tu s námi, vás zdraví taky – ÁHÓJ!  
  
 
 

LOGOSCHOLKA  
  
Děti,  
tento týden se podíváme na louku. Poznáme rostliny, které tu rostou a také spoustu živočichů, 
kteří tady žijí. Tak jdeme zase společně cestou za poznáním? 
 
Pozor, začínáme…  
 
 
 Dnes jsme si pro vás připravily: 
- logopedickou chvilku 
- říkanku Zvědavá louka 
- říkanku s pohybem Mraveneček  
- obrázkové sledování – rostliny a živočichové na louce  
- grafomotorické kreslení Slunéčko sedmitečné (Beruška) 
- hádám, hádáš, hádáme 
- hmyzí skládanku 
- počítání s beruškou 
- příběh Poznáváme hmyz a pavouka aneb kdo žije na louce 
- veselé papírové tvoření – Včelka 
- příběh Včelích medvídků  
- inspiraci na jarní vycházku 
 
 
LOGOCHVILKA 
  
Dechová cvičení 

(návod na tvoření louky viz příloha: „Zvědavá louka – postup“)   

Děti, nejdříve si podle návodu v příloze vytvořte z papíru louku. Potom si postavte papírové 
proužky – travičku a začněte dechové cvičení: 
 
- nádech nosem a výdech ústy (foukáme do travičky) – uvědomujeme si rozdíl 
 
Gymnastika mluvidel: 

(viz e-mailová příloha „O Jazýčkovi“) 



- logopedická pohádka O Jazýčkovi 
 

Artikulační cvičení 

- napodobujeme zvuky přírody (BZZ, CVRK, BZUK, SSS, FRR, BRUM, VRR) 
 
U logopedické chvilky opět vyzkoušejte zrcátkové rozmlouvání. Jste šikulky, určitě to 
zvládnete.  
 
 
 
ŘÍKANKA – ZVĚDAVÁ LOUKA 

Zeptala se louka trávy, 
kdo jí nosí čerstvé zprávy. 
Tráva řekla: „Vítr, paní, 
šeptá mi je při foukání…“ 
 

ŘÍKANKA S POHYBEM – MRAVENEČEK 

(říkanku s pohybem – Mraveneček najdete v příloze e-mailu) 

 
 
 
OBRÁZKOVÉ SLEDOVÁNÍ – ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE 

(obrázky rostlin a živočichů viz příloha e-mailu)  

 
Děti, prohlédněte si obrázky rostlin a živočichů, které můžete vidět na louce. Zkuste si je 
zapamatovat a pak je poznávat na svých procházkách přírodou. A kdybyste chtěli, můžete 
obrázky společně s názvy využít i při rozlišování slabik (víte jak, že? – krátká x dlouhá) a při 
určování hlásky na začátku a na konci slova.  
 
 
 
GRAFOMOTORICKÉ KRESLENÍ – SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ (BERUŠKA) 

Děti, vyzkoušejte si společně s říkankou nakreslit berušku a také kolem ní pastelkami nakreslit 
travičku. Na závěr si můžete berušku vybarvit. 
 
Pozn.: Děti, pokud budete berušku kreslit, tak pouze jednou – to jen návod na kreslení je 
rozdělený do pěti kroků.  
 
(návod na grafomotorické kreslení naleznete v příloze e-mailu s názvem „Beruška – návod“) 
 



Slunéčko sedmitečné 

Kulaté sluníčko 
rozdělíme maličko. 
A přidáme čepičku, 
dvě anténky na špičku. 
Tři nožičky napravo, 
tři nožičky nalevo. 
Ještě tečky na záda, 
aby byla paráda. 
Leť, slunéčko sedmitečné – 
asi budeš užitečné. 
 
        
HÁDÁM, HÁDÁŠ, HÁDÁME 

Nebojte se, děti, nebudeme se hádat , ale máme tu pro vás opět několik hádanek 
k pobavení, vyluštění a k zapamatování. 
Tak, naši milí a malí hadači, pusťte se do toho! 
 
(hádanky najdete v příloze e-mailu) 
 
 

HMYZÍ SKLÁDANKA 

(obrázky viz e-mailová příloha: „Hmyzí skládanka“) 
 
Tak děti, teď máte možnost ověřit si vaši trpělivost a zručnost. Nejdříve si musíte vytisknout 
nebo nakreslit obrázky a pak začít skládat. Jak?  Budete potřebovat fazole (můžete použít i 
něco jiného), které použijete k vyskládání obrysu obrázků. Postupujte pěkně postupně, až 
obrysové čáry nebudou vidět. Jak jednoduché že? Ať se vám daří!  
  
 

POČÍTÁNÍ S BERUŠKOU 

(viz e-mailová příloha „Počítání s beruškou – pracovní list“) 
 
A je to tady! Ach, to počítání . To máte tak rádi, viďte? 
Mrkněte na přiložený list, na kterém jsou berušky. Ale ouha, vidíte to také? Ony tam nemají 
žádné tečky. A to je úkol pro vás! Pomozte jim, prosím, a dokreslete každé berušce počet 
teček, které udává číslo napsané u ní. List si vytiskněte a pokud nemůžete, zkuste si takové 
berušky i nakreslit.  
  
 
 



PŘÍBĚH – POZNÁVÁME HMYZ A PAVOUKA ANEB KDO ŽIJE NA LOUCE 

https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY 

https://www.youtube.com/watch?v=9P4kgVrfobk 

 

Děti, podívejte se na zajímavý a inspirující příběh ze života na louce. To je krása, že? Sbírejte 
informace (uvidíte, jak jsou pro vás důležité) a vnímejte krásy přírody a svého okolí. 
 
 
 
VESELÉ PAPÍROVÉ TVOŘENÍ VČELKA 

(návod na tvoření v příloze e-mailu: „Tvoření – včelka“) 
 
No, koukejme se, co to tu máme. Přilétá k nám včelka Medonoska. Tak hezky tvořte děti, 
tvořte, ať se ta vaše včelka rozletí do světa.  
Vyhledejte si informace o včelkách (jsou nesmírně pilné a pracovité) a dozvíte se, jak jsou pro 
nás důležité.  
 
 
  
PŘÍBĚH VČELÍCH MEDVÍDKŮ 

https://www.veselepohadky.cz/pribehy-vcelich-medvidku-medovy/ 

https://www.veselepohadky.cz/pribehy-vcelich-medvidku-ctyrlistkovy/ 
 
Děti, taky máte tak rády příběhy včelích medvídků? A víte, že jsou to čmeláci? Podívejte se na 
pohádkový příběh, pak vyběhněte ven na louku a zkuste sledovat, jestli nějakého čmeláka 
zahlédnete. A klidně je můžete i spočítat. Doma si zkuste v knize nebo na internetu vyhledat 
o čmelácích informace a poznat, čím jsou zajímaví nebo užiteční.  
 
 
 
INSPIRACE NA JARNÍ VYCHÁZKU 

(inspiraci na vycházku najdete v příloze e-mailu)  
 
Tak a jdeme ven. V příloze opět najdete inspiraci na to, co můžete v přírodě sledovat a 
poznávat.  
  
 
A jsme na konci.  
 
 
Mějte se moc hezky, děti. Ať se vám daří, a hlavně mějte stále úsměv na tváři jako to sluníčko, 
co na obloze září…  

https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY
https://www.youtube.com/watch?v=9P4kgVrfobk
https://www.veselepohadky.cz/pribehy-vcelich-medvidku-medovy/
https://www.veselepohadky.cz/pribehy-vcelich-medvidku-ctyrlistkovy/

