
Téma: Probouzení 

Podtéma: Hody, hody, doprovody 

Týden: 29.3. – 31.3.2021 

Pondělí 

Pracovní list s říkadlem Jiřího Žáčka - Zajíc 

Očekávané výstupy: rozvoj pamětových schopností, koordinace slova a pohybu, rozvoj 

pohybových schopností, zdokonalení grafomotoriky 

Činnost: Několikrát přeříkejte říkadlo a posléze přidejte pohyb dle uvedeného návodu. 

Několikrát zopakujte. Dobře se vydýchejte, připravte si obyčejnou tužku. Obtáhněte oblouk 

napodobující skok zajíčka. Na závěr přeskakujte nízkou překážku tam a zpátky, stejně jako 

zajíček. 

Upozornění: Dbejte na správné držení tužky a uvolněné zápěstí. 

Zajíc (Jiří Žáček) 

Básnička Cvičení k básničce 

Skáče zajíc hopky, hopky, Skoky na místě na pravé noze (pro menší děti na obou). 

přes dvě louže, přes dvě kopky, Skoky na místě na levé noze. 

koukněte se – Rozhlížet se do stran. 

zmizel v lese, Rozhodit bezradně ruce od těla. 

zbyly po něm jenom bobky. Chytit se za břicho, jako bychom se smáli. 

Vezmi tužku a nakresli, jak skáče zajíc. Sem a tam. V rytmu zaječí básničky. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Úterý 

Barvení vajíček – mramorování 

Očekávané výstupy: rozvoj fantazie, přetváření pocitů do výtvarného díla, rozvoj estetického 

vnímání, udržování tradic 

Činnost: Postupný návod ve videoodkazu:  

https://www.youtube.com/watch?v=KY1PbaL2KUM 

Pokud chcete nabarvit vajíčka jinou technikou – přírodní, aneb, co dům dal, nabízíme další 

inspiraci na obrázku  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY1PbaL2KUM


Středa 

Logopedická říkadla - C, S, Z, Č, Š, Ž 
 
Očekávané výstupy: zdokonalení výslovnosti některých hlásek 
 
Činnost: Nejprve se pěkně usaďte, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, 
rozhýbejte jazýček – olízněte rtíky, pošimrejte jazykem patro, dávejte jazýček z jednoho 
koutku do druhého, udělejte blblb jako čertík. Poté teprve opakujte logopedická říkadla. 
 

 Bonifác koupil tác, dal na tácek jitrnici, 
 Micka hupla na lavici, Bonifác má jen tác… 
 Cácorka capala cestičkou, pocákala ji celičkou. 
 Stojí, stojí stůl, na stole, je sůl. Stojí, stojí stodola, sto stehlíků, dokola. Stojí, stojí 

stupínek, na něm je sto semínek. Stojí, stojí stolístka, na sucho si nestýská. Stojí, stojí sto 
hostů, vystoupili u mostu. 

 Svišť sice svisle visel, zasvištěl, svist slyšel sysel. 
 Zalezl zajíc do zelí, zavolej na něj, Zdeňku! 
 Zavolal Zdeněk zajíce, zajíc je ze zelí venku! 
 Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.  
 Já mám bič a káču, s bičem za ní skáču. 
 Zatočím ji do kolečka, uteče mi do dvorečka, švihnu bičem pod nožičku, uteče mi po 

chodníčku. Po chodníčku za vrata, moje káča kulatá. 
 Šišli-myšli, kam jsme přišli? Na šišatý vršíček, kde si špitá liška s myškou, prý jak strašně 

šišlá šnek. 
 Staré myši na semiši myší kaši koušou. Mladé myšky Micubišky cvičí myší šou. Hej! 
 Máša přišla ze školy, napíše si úkoly. Buď Vašíku tiše, Máša úkol píše. 
 Ať mě žene, jak mě žene, Božena mě nevyžene, ale já tu Boženu, možná pěkně proženu. 
 Žába žábě ukáže, že prý kuňkat dokáže. Žabák, který v louži ležel, hned k těm žábám 

kuňkat běžel.  

            


