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❖ DISKUSNÍ KRUH 

➢ Co je to mlýn? Proč je důležitý? Kdo je mlinář atd.. 

➢ Co můžeme potkat u potoka? (rostliny, živočichové) 

➢ ŽÁBA 

▪ Koloběh zrození žabek 

▪ Barvy žabek, jak vypadají 

▪ Čím se živí 

➢ KAČENY 

▪ Čím se krmí 

▪ Kde spí 

▪ Vývoj kačen (vajíčko atd…) 

➢ LABUTĚ 

▪ Pohádka o ošklivém káčátku 

▪ Čím se krmí 

▪ Kam odlétají a proč 

▪ Vývoj labu^ (vajíčko, barva atd..) 

➢ Motýl 

▪ Druhy, barvy, různé vzory křídel 

▪ Čím se živí, jejich stavba těla 

➢ RYBY 

▪ Druhy ryb 

▪ Barvy ryb 

▪ Vývoj ryb 

▪ Čím se která živí 



❖ BÁSNIČKY 

➢  

➢ MALOVANÉ BÁSNIČKY 



❖ POHYBOVÁ ČINNOST 



➢ Rozcvička – odkaz: 

▪ hdps://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY 

▪ hdps://www.youtube.com/watch?v=-YNrAV5yeO4 

➢ Hry Varianty pro RODIČE (R) s DĚTMI (D) 

▪ Podložky (ZVÍŘECÍ DOMEČKY) volně na zemi, děp běhají mezi nimi, na signál (např. přerušení 
hudby, zadupání atd.) stoupnou na podložku. 

▪ ŽÁBY- vzpor sedmo, střídavé krčení pravé / levé nohy směrem k rameni (široké žabí nohy) 

▪KAPŘI – leh na břiše, naznačit pažemi na zemi plavaní, kopáni 
nohama 

▪ HADI- leh, vzpažit, převalí vpravo, vlevo (had se vyhřívá), plazení kolem podložky 

▪ Švihadlo složíme do tvaru rybníku. Dítě a rodič společně skákají do rybníku a střídají nohy nebo 
obounož 

▪ LABUTĚ NA VODĚ – sed roznožný: volný předklon se stuhou napodobující vlnění 

▪ LABUTĚ VYSTRKUJÍ NOHY – sed, stuhu držíme před tělem, střídavé zvedání nohou přes tsuhu 

➢ DALŠÍ NÁMĚTY NA ZÁBAVU DĚT Í: 

➢HRY 

▪ Žabí závod 

• počet hráčů – neomezený 

• soutěží se ve družstvech 

https://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY
https://www.youtube.com/watch?v=-YNrAV5yeO4


• pomůcky - prostorná místnost bez překážek, cvičební úbor, píšťalka, plný míč nebo kužel, 
provaz 

• princip hry  

♦ Je určena startovní čára pomocí provazu. Rozdělíme děO do družstev se stejným 
počtem hráčů. 

♦ Do  námi stanovené vzdálenosO (neměla by být moc dlouhá) umísRme plné míče (dle 
počtu družstev) nebo kužele.  

♦ Hráči jednotlivých družstev po jednom skáčí jako žáby (stoj snožný) k plnému míči, když 
k němu doskáčí míč oběhnou a vrací se zpět na startovní čáru, kde poklepem na 
rameno předají štafetu dalšímu hráči ze svého družstva.  

♦ Vyhrává družstvo, ze kterého je poslední hráč po doběhu dříve za startovní čárou.  

♦ Rozhodčím je učitel. 

• nácvik - každý hráč zaujme stoj snožný, na tlesknuR učitele začne skákat jako žába, na 
dvojtlesknuR se zastaví, toto několikrát opakujeme 

• hra - učitel rozdělí hráče=děp do družstev a určí vedoucího jednotlivého družstva. Vedoucí 
družstva hru zahajuje a stojí na prvním místě. Také kontroluje, zda došlo při předání štafetu 
k poklepu na rameno. Když proběhne poslední hráč z jeho družstva startovní čáru, zvedne 
ruce. Učitel zahájí hru písknu^m na píšťalku. Pokud při předání štafety nedojde k poklepu na 
rameno, hráč se vrací na startovní čáru a vybíhá znovu. Vyhrává družstvo, jehož poslední hráč 
po doběhu dříve proběhne startovní čáru (provaz). 

▪ ŽÁBY A ČÁP 

• Zaměření:  výskok z dřepu 

• Pomůcky:  lano 

• Popis: 

♦ Na hrací ploše vytvoříme z lana velký kruh – rybník, ve kterém se shromáždí děp-žáby. 
Stranou stojí dítě – čáp, které jde v rytmu říkanky směrem ke kruhu se střídavým 
vysokým skrčováním přednožmo, paže – křídla v zapažení poníž.Děp – žáby skáčou 
z dřepu, vně a dovnitř kruhu i v jeho okolí. 

♦ Po skončení říkanky skočí děp – žáby do kruhu –rybníka.Dítě – čáp se rozběhne – rozle^ 
kolem kruhu a snaží se chypt děp, které zůstaly vně kruhu.Chycené děp – žáby se posadí 
stranou a po dobu příš^ hry vytleskávají rytmus říkanky. 

Klapy, klap, klapy klap, 

nohy dlouhé, je to tak, 

k rybníku se blíží čáp. 

Žáby skáčou do rybníka, 



žáby skáčou do louže,  

čáp je chypt nemůže. 

▪ na rybky a dravce  

• Ve vyznačeném prostoru se pohybují rybky a snaží se je chypt dravec.  

• Když se rybka však schová pod břeh ( např. kruhy) je v bezpečí. 

▪

❖ VÝTVARNÁ ČINNOST 

➢ Vyzdobte kytku, motýla 
➢ Vyrobení 

akvária, 
rybníčku s 
živočichy 

❖ PROCVIČOVÁNÍ 

➢ Objevy  
▪ Zkoumejte stádia motýla, žáby 
▪ Tráva trošku jinak – navlékněte si na nohy návleky z bublinkové folie, natřete je barvou, 

procházejte se po čtvrtce 

❖ LOGOHRÁTKY - CVIČENÍ NA HLÁSKU J 
➢ DECHOVÁ CVIČENÍ 

▪  nafouknu^ tváří- zadržení vzduchu v dupně ústní (cca 4-5 vteřin)- následuje výdech nosem 
➢ MOTORIKA MLUVIDEL 

▪ rozvoj motoriky rtů – roztáhneme rty do širokého úsměvu – „šašek“ 
➢ JAK HLÁSKU NACVIČUJEME 

▪  využi^m pomocné hlásky í  
▪ zmenšený čelistní úhel, koutky jsou zaostřené do širšího úsměvu, z této pozice vyslovujeme 

prodlouženou hlásku i , ve spojení s dalšími samohláskami. 
▪  Vyslovujeme tedy ía, íe, ío, íu, a vznikne tak ja, je, jo, ju. 

➢ JAK HLÁSKU PROCVIČUJEME 
▪ SLABIKY: ja, je, ji, jo, ju, ij,ej, aj, oj 
▪ SLOVA: Jana, jahoda, jaro, jas, jasný, jablko, jede, jen, jogurt 
▪ VĚTY: Jenda jí jogurt. Jana jede na jógu. 
▪ ŘÍKANKA:  

Jejda, jejda….. 
Jejda, jejda, jejda 
k Jitce jede strejda. 



Jede kolem háječku, 
pokuřuje faječku. 
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