
5. 5. 2020 
 

Hezký den, milí rodiče, ahoj děti, 
 
tak jaký jste měli týden? Určitě byl krásný díky počasí a vašim zážitkům. Čas utíká velice rychle 
a většina z vás už po prázdninách půjde do 1. třídy. Budou z vás školáci.  Zatím jsme ale stále 
ve školce, a tak si to budeme užívat, co říkáte?   
 
Tak tedy … copak to tu pro vás dnes máme?  
  
  

LOGOSCHOLKA  
  
Děti,  
to byste nevěřily, ale v jednom domečku spolu žijí pejsek a kočička…  a koukaly byste, kolik 
příběhů společně prožili. Pojďte se s námi za nimi podívat, chcete?  
 
Dnes jsme si pro vás připravily: 
- logopedickou chvilku 
- říkanku pro maminku 
- pohádku Jak si pejsek roztrhal kalhoty 
- pohádku O pyšné noční košilce 
- pohádku O panence, která tence plakala 
- omalovánku Pejsek a kočička 
- inspiraci na jarní vycházku 
 
 
LOGOCHVILKA 
Děti, na dechová cvičení si nachystejte: brčko, sklenici nebo misku s vodou a malé kousky 
papírků. 
 
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 nosíkem 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: 

Pohádka O jazýčku a kamarádech 

BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK (přejedeme si prstem po rtech) 



V TOM DOMEČKU BYDLEL JAZÝČEK (vyplázneme jazyk) 

KAŽDÝ DEN ČEKAL, KDO PŘIJDE NA NÁVŠTĚVU (několikrát za sebou vyplázneme jazyk) 

ROZHLÍŽEL SE NA VŠECHNY STRANY (jazykem pohybujeme vlevo, vpravo, nahoru, dolů) 

A OPRAVDU, KAMARÁDI PŘIŠLI, ZAKLEPALI NA DVÍŘKA (klepneme jazykem o horní patro, s 

otevřenou pusou a přidáme zvuk „ddd“) 

NEJDŘÍVE PŘIŠLA RYBIČKA (otevřeme pořádně ústa a vyšpulíme rty) 

POTOM PŘIŠLA JEŠTĚRKA, MÁ DLOUHÝ OCÁSEK (pohybujeme jazykem ze strany na stranu až 

do koutku pomalu, rychle) 

PŘIŠLA I KOČIČKA (pomalu olizujeme horní a dolní ret až do koutku, pak obkroužíme rty) 

PŘIKLUSALI I KONÍCI (jazyk přitlačíme na horní patro a luskáme s ním nejdříve pomalu a pak 

rychle) 

KDYŽ SE ZVÍŘÁTKA POTKAJÍ, PUSINKY SI DÁVAJÍ (pusinky 1x, 2x, 3x, našpulení rtů) 

POHOUPOU SE NA HOUPAČCE (vyplázneme jazyk a ohýbáme nahoru a dolů) 

ZAHRAJÍ SI KOPANOU (děláme bouličky na jedné a druhé straně tváře) 

KDYŽ SKONČÍ, KAŽDÝ JE UNAVENÝ A JDOU SI ODPOČINOUT (zívneme si) 

  
Artikulační cvičení 
- zopakujeme si vyslovování hlásek A E I O U, Á É Í Ó Ú (pomalu) 
- nyní je budeme vyslovovat rychle za sebou – na jeden nádech několikrát A E I O U A E I O U 
A E I O U… 
- říkáme jako kočička: MŇAU, MŇAUKY, MŇAU + rytmizujeme (na MŇAU tleskneme, na 
MŇAUKY plácneme do kolen – střídáme) 
- říkáme jako pejsek: HAF, HAFI, HAF + rytmizujeme (stejně jako u kočičky nebo si můžete 
měnit) 
 
U logopedické chvilky opět vyzkoušejte zrcátkové rozmlouvání. Jste šikulky, určitě to 
zvládnete.  
  
 
 
ŘÍKANKA 

MAMINKA 

Maminko, ty jsi moje zlato, 
pusinky ti dávám za to. 
Já jsem tvoje sluníčko, 
dám ti pusu na líčko. 



Děti, protože v neděli 10. 5. budou mít svátek všechny maminky, zkuste jim povědět tuto 
hezkou krátkou říkanku. Uvidíte, jak je to potěší. A děti, poproste, ať vám s tím pomůže i 
tatínek, strejda nebo děda – bude to ještě větší překvapení, uvidíte!  
 
 
 
POHÁDKA: JAK SI PEJSEK ROZTRHAL KALHOTY 

https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/jak-si-pejsek-roztrhl-kalhotky-

244022 

(obrázkový příběh viz příloha v e-mailu: „Pohádka – Jak si pejsek roztrhal kalhoty“) 

 
Děti, podívejte se na pohádku nebo si příběh přečtěte (najdete ho v knize Povídání o pejskovi 
a kočičce). Poté si můžete příběh povídat pomocí obrázků (posloupnost děje) a to tak, že buď 
jen ukazujte na obrázky nebo si je vytiskněte, rozstříhejte, skládejte podle děje pohádky a 
povídejte. To je ale veselý příběh, že?  
 
 
 
POHÁDKA: O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE 

https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/o-pysne-nocni-kosilce-244032 

(návod na grafomotorické cvičení viz příloha v e-mailu) 

(tvary viz příloha v e-mailu) 

 
Děti, podívejte se na pohádku nebo si příběh přečtěte (najdete ho v knize Povídání o pejskovi 
a kočičce). Nakreslete si nebo si vystřihněte (po vytisknutí) košilku podle šablony. Poté si ji 
můžete nazdobit – ke zdobení využijte pastelky (nebo i vodové barvy) a vyzkoušejte si vlnky, 
proužky, tečky, zubatou travičku a geometrické tvary. Všechno záleží na vaší fantazii. A pak si 
můžete vytvořit svou vlastní panenku (kluci i panáčka )  z papíru. Na papír si nakreslete hlavu, 
ruce, nohy nebo si vytiskněte šablonu z přílohy a části těla si vystřihněte. Poté si na hlavu 
nakreslete oči, nos a pusu. Následně stačí nastříhat proužky z papíru, přilepit je na hlavu a šup, 
už máte vlásky. Na závěr přilepíte ruce, nohy a panenka je hotová. Kdo chce, může si ji 
pojmenovat. 
Tak a teď už se jen těšíme na fotky, které budou opět super, protože jste šikulky!    
 
 
 
POHÁDKA: O PANENCE, KTERÁ TENCE PLAKALA 

https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/o-panence-ktera-tence-plakala-
244037 

https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/jak-si-pejsek-roztrhl-kalhotky-244022
https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/jak-si-pejsek-roztrhl-kalhotky-244022
https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/o-pysne-nocni-kosilce-244032
https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/o-panence-ktera-tence-plakala-244037
https://www.televizeseznam.cz/video/o-pejskovi-a-kocicce/o-panence-ktera-tence-plakala-244037


Děti, podívejte se na pohádku nebo si příběh přečtěte (najdete ho v knize Povídání o pejskovi 
a kočičce). A k tomu ještě velký úkol pro vás.  Během sledování příběhu si zkuste 
zapamatovat co nejvíce hraček, které pejsek a kočička našli, a poté se je pokuste vyjmenovat. 
Můžete také rozlišovat a počítat, kolik hraček našel pejsek, kolik kočička a zkusit porovnat, kdo 
jich našel více nebo méně. Že to není těžké? Vy to určitě zvládnete.  
 
 
 
OMALOVÁNKA – PEJSEK A KOČIČKA 

Děti, posíláme vám také obrázek pejska a kočičky. Obrázek si můžete vymalovat a dát si ho 
třeba v pokojíčku k postýlce, ať se vám hezky usíná.  
 
(omalovánka viz příloha v e-mailu s názvem „Pejsek a kočička – omalovánka“) 
 

  
INSPIRACE NA JARNÍ VYCHÁZKU 

A jdeme ven. Jaro je tak krásné, že děti? Jak se půjdete projít, nasbírejte si opět klacíky, 
kamínky, kytičky, travičku nebo šišky a zkuste z nich na zemi poskládat pro maminku velké 
srdíčko. A ještě jeden nápad!  Vytvořte si svou vlastní pokladnici přírodnin. Je to jednoduché, 
a přitom tak krásné. Tak ať se vám daří, děti.   
 
(obrázek pokladnice v příloze e-mailu) 
 
 
 
Tak a je to! 
 
 
Děti, mějte se moc hezky. Pište, posílejte obrázky a nezapomeňte, že vás máme moc rády.  
 
Ahoj příště nebo se už potkáme ve školce.   
 


