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Dobrý den, milí rodičové, ahoj děti,
 
tak nám ten týden opět rychle utekl a měsíc květen se pomalu blíží ke svému konci. Příroda
hraje všemi barvami, po zimě opravdu ožila.  Doufáme, že chodíte často ven, do lesa, na
louku nebo jen tak na nějakou krátkou vycházku do blízkého okolí. My za chvíli ve školce
přivítáme zpět další děti, které se za námi ještě vrátí. Vy děti, které zůstanete doma, s námi
budete v kontaktu sice jen na dálku, ale to vůbec nevadí.  Stačí,  že o sobě víme alespoň
takhle.       

 
 

LOGOSCHOLKA 
 
Děti, 
tento týden se seznámíme s potokem, rybníkem nebo řekou. Prostě se podíváme k vodě. A
určitě  zase  poznáme spoustu  zajímavostí,  získáme nezapomenutelné informace a  hlavně
zážitky. 
 
Tak se mrkněte, copak tu pro vás máme dnes…  

 
 Dnes jsme si pro vás připravily:
- logopedickou chvilku
- říkanky na výběr – Žabka, Ráček a Had
- říkanku s pohybem O čápovi
- obrázkové sledování – živočichové v rybníce, potoce a v jejich okolí 
- koláž – U rybníka
- grafomotorické cvičení Vážka létá
- veselé hádanky
- záhadný labyrint
- spojování bodů v obrázek
- veselé tvoření – Čáp na komíně
- příběh Vydrýsek – O čem řeka zpívá
- příběh Rákosníček a jeho rybník 
- inspiraci na jarní vycházku
 

LOGOCHVILKA

Dechová cvičení

 hluboký nádech nosem, výdech ústy do brčka – bubláme do vody
 hluboký nádech nosem a přerušovaný výdech ústy do brčka – mírné foukání do vody

(děláme dolíček)



 hluboký  nádech  nosem  při  nasátí  papírku  brčkem,  zadržení  dechu  a  zvednutí
papírku (můžete si zasoutěžit, kdo udrží déle papírek nasátý nebo kdo přemístí více
papírků z jednoho místa na druhé)

Gymnastika mluvidel:

 pevné sevření koutků k sobě (špulení) jako kapřík – při otevírání a zavírání pusy si
můžeme pomoci rukama

 špulení rtů, jako když dáváme večer mamince pusu na dobrou noc
 předvádění různých úsměvů od malého až po velký a hlasitý smích
 vtahování tváří a nafukování tváří

 
Artikulační cvičení

 napodobujeme zvuky živočichů u vody (KVAK, KÁČ, GAGA, KLAP, BZZ, SSS)

U  logopedické  chvilky  opět  vyzkoušejte  zrcátkové  rozmlouvání.  Jste  šikulky,  určitě  to
zvládnete. 
 

ŘÍKANKY NA VÝBĚR           

ŽABKA
Já jsem žabka maličká,
bydlím na kraji rybníčka.
Klapy, klap, já jsem čáp,
žáby, pojďte sem,
vyskákejte z vody ven.

RÁČEK
Leze ráček po potoce,
leze ráček po řece.
Leze zpátky, nohy krátký
a přece nám uteče.

 
HAD
Had se stále jenom plazí,  
protože mu nohy schází.
Snad proto se nemračí,
že ho boty netlačí.
Kdyby hadi nohy měli,
určitě by také chtěli,



nejen chodit pěšky,
ale mít i koloběžky.

ŘÍKANKA S      POHYBEM – O ČÁPOVI   

(viz příloha e-mailu: „Říkanka O čápovi“)

Říkanku s pohybem – O čápovi najdete v příloze, děti. Tak si protáhněte tělo a zacvičte si i
venku na procházce.
 

OBRÁZKOVÉ   SLEDOVÁNÍ   –   ŽIVOČICHOVÉ      V   RYBNÍCE,   POTOCE   A   V   JEJICH   

OKOLÍ

(viz příloha e-mailu: „Obrázky živočichů“) 

Děti, prohlédněte si obrázky živočichů, které můžete vidět u vody a ve vodě. Zkuste si je
zapamatovat  a  pak  je  hledat  a  poznávat  v  přírodě.  A  kdybyste  chtěli,  můžete  obrázky
společně s názvy opět využít i při rozlišování slabik (víte jak, že? – krátká x dlouhá) a při
určování hlásky na začátku a na konci slova. 

 KOLÁŽ – U RYBNÍKA

(šablonu i inspiraci na koláž najdete v příloze e-mailu)

Děti, zkuste si  vytvořit  obrázek (koláž).  V příloze najdete inspiraci,  jak si  nakreslit  rybník,
potok a také obrázky živočichů, které si můžete vybarvit a vystřihnout (pokud nemůžete, tak
si obrázky nakreslete). Poté už to záleží jen na vás, děti, jaký obrázek si vytvoříte a budete z
něj mít potěšení. 

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ – VÁŽKA LÉTÁ

(návod na grafomotorické cvičení i pracovní list najdete v příloze e-mailu)

Děti,  zkuste  s  vážkou  létat a  ukázat  jí  cestu  pro  létání  pomocí  vodorovných  čar.  Je  to
jednoduché, že? Tak hurá do toho!   Obrázek vážky si můžete vybarvit pastelkami. Návod
na grafomotorické cvičení a pracovní list naleznete v příloze. A ještě jeden nápad, děti. Před
grafomotorickým cvičením si zkuste zacvičit říkanku s pohybem O čápovi, a pak hurá na psaní
čar. 
 



VESELÉ HÁDANKY

(viz příloha e-mailu: „Veselé hádanky“)

Máme tu pro vás opět několik hádanek k pobavení, vyluštění a zapamatování. Tak hádejte a
bavte se! 

ZÁHADNÝ LABYRINT

(viz příloha: „Záhadný labyrint“)

Děti, čtyři žabky na obrázku mají velký hlad. Mohou si vybrat, co si dají k obědu a vy teď
zjistíte, která z nich si uloví berušku, komára, vážku nebo motýla. A víte co? Zkuste vyhledat v
knize,  časopise  nebo  na  internetu  informace,  jakým způsobem žabky  loví  svou  potravu.
Záhadu určitě vyřešíte. 

 
SPOJOVÁNÍ BODŮ V OBRÁZEK

(viz příloha: „Spojování bodů v obrázek“)

A je to tady! Všude kolem je plno teček. Copak se za nimi asi skrývá? Ano, obrázek, ale jaký?
Na to přijdete samy, děti, když si vezmete tužku a jednotlivé tečky postupně spojíte. Určitě
se vám to podaří a odměnou pro vás bude obrázek, který si můžete vybarvit. 

 
VESELÉ TVOŘENÍ – ČÁP NA KOMÍNĚ

https://i.pinimg.com/…jpg

https://photos.app.goo.gl/…PX6

(šablonu naleznete v příloze e-mailu)

Opět  tu  máme  hezké  tvoření,  děti.  Tentokrát  je  to  ten  velký  pták,  co  dělá  klapy,  klap.
Správně, je to pan čáp. Tak ať se vám líbí tvoření a děti, vyhledejte si informace o čápovi. To
budete koukat, co všechno dokáže vyrobit a jak je pracovitý.
V odkazech  pod nadpisem naleznete  dvě  možnosti  tvoření  a  do  přílohy  vám přikládáme
šablonu. 

PŘÍBĚH: VYDRÝSEK – O ČEM ŘEKA ZPÍVÁ      
PŘÍBĚH: RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK – JAK RÁKOSNÍČEK VYSVOBODIL LABUŤ,
KTERÁ NEBYLA VŮBEC ZAKLETÁ

https://i.pinimg.com/originals/20/70/d1/2070d1fa54c2df4e9f36dc2eb59b23f2.jpg
https://photos.app.goo.gl/rDqGYBYnHG4XupPX6


https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-
mr6s&list=PLlLX4oCETo4_WT7HEc234ngxUxTsSwhex&index=1

https://www.youtube.com/watch?
v=cVU_uJTL3b8&list=PLXpM1k9vvLBJphV6HtZy3itFynrPsvsS0&index=34

A jdeme za pohádkovými příběhy. Nezapomenutelný Vydrýsek a Rákosníček se na vás těší! 
Tak pozorně a s úsměvem sledujte jejich zábavné i poučné příběhy. 

INSPIRACE NA JARNÍ VYCHÁZKU

(viz příloha e-mailu: „Čáp ztratil čepičku“)

Jde se ven, milé děti.  Co se takhle jít projít někam k rybníku, potoku nebo řece? Tam je toho
tolik k vidění! Když se uvidíte s nějakými kamarády, můžete si zahrát i známou hru Čáp ztratil
čepičku (text ke hře najdete v příloze) nebo krmit kačenky u rybníka. Jen pozor, děti, k vodě
běžte raději v doprovodu dospělých! Tak krásnou vycházku přejeme, třeba se na ní potkáme.
 
 

No a je to. 
 

Mějte se moc hezky, děti. Ať se vám daří, a nekoukejte moc na televizi. Raději šupky dupky
ven do přírody. Ahoj. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVU_uJTL3b8&list=PLXpM1k9vvLBJphV6HtZy3itFynrPsvsS0&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=cVU_uJTL3b8&list=PLXpM1k9vvLBJphV6HtZy3itFynrPsvsS0&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s&list=PLlLX4oCETo4_WT7HEc234ngxUxTsSwhex&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s&list=PLlLX4oCETo4_WT7HEc234ngxUxTsSwhex&index=1

