
9. 6. 2020

Dobrý den, milí rodičové, ahoj děti,
 
je červen, poslední měsíc tohoto školního roku. To nám to letos ale rychle uteklo, děti, že? 
Ale ještě nám nějaký čas zbývá a my se těšíme na hezké chvilky u nás ve školce a s vámi, děti,
které jste doma, v naší Logoscholce.        
 
 

LOGOSCHOLKA 

 
Děti, 
tento a také příští týden pojedeme na výlet.   Ale jen na takový, během kterého budeme
poznávat dopravní prostředky, povíme si, jak se chová správný chodec, mrkneme se na kolo
a jeho vybavení, a také se podíváme na místa, kde si rádi hrajete a sportujete. Budeme si
také napořád pamatovat, jak se chovat za každé situace, která nás může potkat. A to vždy
bezpečně. Tak pojďte společně s námi další cestou za poznáním. Těšíte se? My moc!   
 
Copak to tu pro vás máme?
 
Nejdříve veselou říkanku pro vás – na uvítanou. 
 
 
Čím jezdíme do školky,
pro kluky a pro holky?
Traktorem či minibusem,
pěšky nebo poloklusem?
Letadlem či ponorkou,
autem, také motorkou!
Hlavně pozor na dvě barvy:
červená a zelená!
Každé dítko ze školičky,
dobře ví, co znamená.

Dnes jsme si pro vás připravily:
- logopedickou chvilku 
- říkanku Koloběžka
- obrázkové sledování – dopravní prostředky
- grafomotorické cvičení – loďka pluje po vlnách
- hádanky 
- úkol pro malé cestovatele
- díváme se, poznáváme
- veselé tvoření – auto 
- zpívánky a tanečky
- inspiraci na jarní vycházku



LOGOCHVILKA

Dechová cvičení
Děti, vytvořte si z papíru malou lodičku, pak si ji položte na stůl, nadechněte se nosem a s
výdechem  foukněte  do  lodičky.  Opakujte  několikrát  po  sobě (vyzkoušejte  si  plynulý  a
přerušovaný výdech – znáte to z logopedických chvilek. )
 
Gymnastika mluvidel:
Děti, připravily jsme vám dvě logopedické říkanky. Posaďte se před zrcadlo a zkuste si je
společně s rodiči povídat, a také ukazovat různé pohyby.           
          
Jede auto
Tú, tú, tú, auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami.
Tú, tú, tú, auto už je tu.
Auto jede, sláva, sláva.
Máma mává, táta mává.
Auto jede tú, tú, tú.
Mámo, táto, už jsme tu.

Vláček
Jede vláček motoráček,
jede, jede, do zatáček.
Hú, hú, hú, hú, hú, hú,
už je v tunelu.
Jede vláček motoráček,
jede, jede do zatáček.
Hú, hú, hú, hú, hú, hú,
vyjel z tunelu.

Artikulační cvičení
- u zrcadla zůstaneme a budeme napodobovat zvuky dopravních prostředků (auto – TÚ, vlak
– HÚ, motorka – TDN, traktor – TTT)
A můžete si vymyslet i jiné… 
 
U  logopedické  chvilky  opět  vyzkoušejte  zrcátkové  rozmlouvání.  Jste  šikulky,  určitě  to
zvládnete. 
 

ŘÍKANKA KOLOBĚŽKA
Děti,  seznamte  se  s říkankou,  zkuste  si  osvojit  text  a  můžete  ji  pak  na  vycházce  venku
někomu ze svých kamarádů povědět. 



Koloběžka
Jede, jede koloběžka,
kdo ji nemá, všechno zmešká.
Já se držím koloběžky,
kdo ji nemá, chodí pěšky.

OBRÁZKOVÉ SLEDOVÁNÍ – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
(obrázky dopravních prostředků naleznete v příloze)

Děti, prohlédněte si obrázky dopravních prostředků. Určitě je znáte, ale zkuste opět hledat 
informace a rozlišovat, co potřebují k tomu, aby se po tom světě mohly pohybovat (silnice, 
koleje, voda, vzduch).   

 
GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ – LOĎKA PLUJE PO VLNÁCH 
(pokyny ke grafomotorickému cvičení a pracovní list viz příloha e-mailu) 

Děti, nakreslete si nebo si vytiskněte obrázek. Nejprve si procvičte ruku podle návodu  a
pak si vyzkoušejte, jak by se daly nakreslit vlny. Nezapomeňte také, abyste správně držely
tužku a pěkně se u kreslení posaďte. Obrázek si můžete dokreslit a vymalovat,  fantazii se
meze nekladou…

Cvičení pro aktivní i pasivní uvolnění paže
 let ptáků
 vzpažení obou rukou se záklonem
 údery předpaženými pažemi spojenými v pěst „dřevorubec“
 mávání celou paží pokrčenou v lokti „pá, pá“
 plavání „prsa, kraul, motýlek“
 soustředěné vnitřní čelní kruhy celou paží – jednou, oběma
 navíjení klubka pravou, levou rukou

Cvičení jemné motoriky ruky
 postavení palce proti všem prstům „dalekohled“
 solení, drobení (sůl)
 postupné dotyky palce s ostatními prsty tam i zpět 
 protřepávání prstů
 kývání ukazovákem vpravo i vlevo „ty, ty, ty“
 kývání ukazovákem „pojď sem“
 dotyky prstů o stůl „psaní na počítači“
 kreslení kruhů ukazovákem na stůl, na podložku vysypanou sypkým materiálem
 luskání prsty



VESELÉ HÁDANKY
(hádanky viz příloha)

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

ÚKOL PRO MALÉ CESTOVATELE
(pracovní list najdete v příloze s názvem „Úkol pro malé cestovatele“)

Tak,  malí  cestovatelé,  mrkněte  se  na  přiložený  list  (vytiskněte  si  ho)  a  pojmenujte  a
vybarvujte přitom obrázky dopravních prostředků, které vidíte na pravé straně listu. Už máte
hotovo? Super! A teď si zkuste vybarvit i obrázek připravený na levé straně. Další aktivitou je,
že si vystřihnete obrázky dopravních prostředků, a pak je budete přiřazovat (můžete si je i
nalepit) na místo v obrázku, kam si myslíte, že patří. Nebo spíše, co umí – jestli létají, jezdí po
silnici nebo plavou na vodě. Už víte, jak to je? To jste ale šikulkové!   
 

 
DÍVÁME SE, POZNÁVÁME
https://www.youtube.com/…pIA

Děti, podívejte se na zajímavý příběh ze světa dopravních prostředků. Sledujte, poznávejte,
rozlišujte a povídejte.
 

 
VESELÉ TVOŘENÍ      AUTO   
(šablony a ukázka tvoření viz příloha)
https://pin.it/…y83
https://pin.it/…7kU

Tak tu, děti, opět tu máme hezké tvoření. V příloze najdete návod na to, jak si vytvořit auto
nebo autobus. Ať se vám daří, vy malí šikulkové. 
 
 

ZPÍVÁNKY – KLUCI KOČIČÍ A VESELÁ MAŠINKA
https://www.youtube.com/watch?
v=BnMmX6rUc5w&list=PLIhCv3wSpU7Pf8ueI_6y1QGADJA6SiadT&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs

https://pin.it/qb5Ay83
https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs
https://www.youtube.com/watch?v=BnMmX6rUc5w&list=PLIhCv3wSpU7Pf8ueI_6y1QGADJA6SiadT&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=BnMmX6rUc5w&list=PLIhCv3wSpU7Pf8ueI_6y1QGADJA6SiadT&index=9
https://pin.it/3HKB7kU


Děti, podívejte se na pohádkový příběh – Byla jednou koťata a na jejich kočičí kopanou. I
kocourci už teď ví, že se fotbal hraje jen a jen na hřišti. Tam jste totiž v bezpečí a nemůže se
vám přihodit to, co se stalo jim. 
A pak, abyste se pobavily, si ještě společně s Míšou zacvičte a zatancujte. 
       
 

INSPIRACE NA JARNÍ VYCHÁZKU
Děti, běžte se podívat společně s dospělými ven a pozorovat ve městě i  na vesnici různé
dopravní situace. A také si společně vyjeďte na nějaký hezký výlet někam do blízkého okolí
nebo se rozjeďte dál po celé naší krásné České republice. 
 
 
 
A jsme na konci. 
 
 
Mějte se moc hezky děti. Přejeme krásné dny plné sluníčka. Ahój! 


