
Jazyk a jazyková komunikace 

 

Procvičování slabik  - vytleskávání slov a určování počet slabik 

- orientace v textu – odpovídat na otázky např. co jsi slyšela, kdo vystupoval v pohádce, jaká tam byla 
zvířátka,  

- pokus o vyprávění pohádky   

- opakujeme slova začínající na písmenko M  

Pohádka o třech medvědech 

Mášenka byla malá holčička, která moc neposlouchala rodiče. Jednoho dne odešla sama do lesa, 

bloudila, až došla k chaloupce, v níž bydleli tři medvědi – táta, máma a malý Míša. Zrovna si uvařili 

kaši, a protože byla horká, šli se ještě na chvilku projít. Zvědavá Mášenka vešla do domku, sedla si na 

velkou židličku, která byla moc velká, ochutnala kaši, která byla moc horká. Pak si sedla na prostřední 

židli a ochutnala kaši, ta byla taky ještě moc teplá. Nakonec si sedla na malou židličku a snědla kaši z 

nejmenšího talířku. A jak byla unavená, vlezla si do nejmenší postýlky a usnula. Když se vrátili 

medvědi z procházky, ptal se malý Míša: „Kdopak to seděl na mé židličce? Kdo mi snědl kaši? A kdo 

to spinká v mé postýlce?“ Mášenka pak musela medvědům za trest sloužit. Stýskalo se jí po rodičích 

(dědečkovi a babičce), a tak po čase uprosila medvěda, aby jim odnesl koláče, které pro ně upekla. 

Nakázala mu, že nesmí nikde zastavovat a z koše ujídat. Vlezla si do nůše, a pokaždé, když medvěd 

zastavil, Mášenka na něj volala, že sedí na střeše a všechno vidí. Nakonec došel medvěd až k 

chalupě, položil na zem nůši, a než stačil cokoli udělat, zahnali ho psi zpátky do lesa. Mášenka se tak 

šťastně dostala zpět domů. 

Odpovídej na hádanky: slova vytleskej 

 

 



Psaní 

 - obtahujeme vymodelovaná písmenka z modelíny M,S,A     

- piš tato písmenka do krupice, písku  

Grafický cvik– obtahuj několikrát  písmenko 

 Písmenka si nalep z vlny na papír   

S A M 
Nauč se básničku s pohybem ( při říkance otáčej jednou, druhou a pak oběma 
rukama, pokus  i otáčet nohou).  

 

 



 

 Obrázek obtáhni a vymaluj 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


