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1) Rozvoj komunikačních dovedností 

Příloha č.1 – básničky pro předškoláky 

Ježek 

Kam se ježek v zimě schoval? 
Neklouzal se, nesáňkoval. 
On se schoval pod listí, 
od té doby spí a spí. 

 

Myška tanečnice 

Já mám myšku tanečnici, 
tancovala po světnici, 
byla černá i bílá, 
každému se líbila. 
 
Když jsem přišel ze dvorečka, 
točila se do kolečka. 
Dupla tam a dupla sem 
mrskla fouskem pod nosem. 

 
Oslíček 

Oslíčku střapatý, 
povoz mně trošku, 
koupím ti podkůvku na každou nožku. 
Koupím ti podkůvky, 
oslíčku bosý, 
aby ses nezrousal, 
od chladné rosy. 

 

Šneček 

Leze šneček na kopeček, 
těžko se mu dýchá, 
dolů sjede jak po másle, 
až mu v uších píchá. 

 

Myška 

Žádná myška není hloupá 
- co je k jídlu, všechno schroupá. 
Oříšky a koblížky, 
to je něco pro myšky! 

Žába 

Skáče žába po blátě, 
koupíme jí na gatě. 
Na jaký, na jaký, 
na zelený strakatý. 

 

Bleška        

Skáče bleška po písku,  
hledá, kdo je na blízku.        
Kdo nejede na koni, 
toho bleška dohoní. 
Alík leží na bříšku, hop 
a má blešku v kožíšku. 

Brouk 

Leze leze brouk, 
(Lezeme po kolenou) 
vítr do něj fouk.  
(foukneme) 
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Otáčí se dokola, 
(otáčíme se na zadečku dokola) 
zavolejte doktora, 
převalil se brouk. 
( potom se převalíme na záda a klepeme 
nohama a rukama) 

 
Bumtarata na vrata 

Bumtarata na vrata, 
(tleskáme s dítětem do rytmu) 
máme čtyři koťata. 
 
První mňouká,  
( pošimráme dítě na jedné dlani  
a zamňoukáme) 
druhé přede, 
(pošimráme dítě na druhé dlani 
a napodobíme předení kotěte) 
třetí hajat nedovede. 
(pošimráme dítěti jedno chodidlo 
a zakroutíme hlavou) 
A to čtvrté prská, 
(pošimráme druhé chodidlo 
a napodobíme prskání kotěte) 
ocáskem si mrská.  
(zahýbeme dítěti palcem u nožičky 

 

Žába 

Leze žába po žebříku, 
(napodobujeme ručkování - lezení po 
žebříku) 
natahuje elektriku, 
(ruce - pěstičky - odtahujeme a zpět k sobě) 
nejde to, nejde to, 
(pěstičky povolíme, otáčíme dlaněmi - ne) 
necháme to na léto. 
(několikrát tleskneme) 

 

Počítání 

Všechny svoje prsty, 
(třepeme prstíkama) 
schováme si v hrsti. 
(uděláme pěstičku) 
Spočítáme je hned, 
(postupně jeden po druhém narovnáváme) 
jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 

 

Dešťové kapičky 

Dešťové kapičky, 
(třepeme prstíkama) 
dostali nožičky. 
Běhaly po plechu, 
(bubnujeme prstíkama např.do stolu) 
dělaly neplechu 

 

Šiju boty 

Šiju boty do roboty, 
(točíme rukama) 
nemám chleba ani sýra, 

Běžela myška 

Běžela myška 
okolo bříška. 
(kroužíme ukazováčkem kolem bříška) 
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kočka mi to všechno snědla, 
udělala kšáááááá. 
(rozpřáhneme ruce) 

 

Běžela, běžela, 
(zrychlujeme kroužení a zmenšujeme 
kroužky) 
šup do pupíčka! 
(ukazováček zapadne do pupíčka) 

 
Ruce 

Ruce, ruce, ručičky to jsou moje prstíčky. 
(klepeme prstama) 
Dlaně, dlaně, dlaně zatleskáme na ně. 
(ukazujeme dlaně a pak tleskáme) 
Ručičky si spolu hrají, mnoho práce 
nadělají. 
(ručkama motáme a pak je dáme nad hlavu) 
Buchy, buchy na vrátka, to je krátká 
pohádka. 
(dlaněma pleskáme na stehna) 

 

Ježek 

Kam se ježek v zimě schoval? 
Neklouzal se, nesáňkoval. 
On se schoval pod listí, 
od té doby spí a spí. 

 

 

Afrika  

Čáry, máry, ententýky, 
poletíme do Afriky. 
Podržte si čepice, 
hop! a už jsme v Africe. 

 

Auto 

Tů, tů, tů, auto už je tu. 
Pojeď mámo, pojeď s námi, 
za chvíli jsme za horami. 
Tů, tů, tů, auto už je tu! 

Beruška 

Beruško, půjč mi jednu tečku, 
třeba tu, co máš na zadečku. 
Musím ji napsat za větou, 
ať se mi slova nepletou. 

Tulipán a tulipaní, 
celý den se sobě klaní, 
až se diví okolí, 
že je záda nebolí. 

 

Bubák 

Sedí bubák na dubu, 
který v lese stojí, 
straší děti, bu bu bu, 
a pak se sám bojí. 
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Blecha 

Spadla blecha do trní, 
a ta druhá vedle ní. 
Drbaly se na břichu, 
poznaly se po čichu. 

Bedla 

Stojí, stojí, bedla, 
ráda by si sedla. 
A vzala si pletení, 
noha už jí dřevění. 

 

Bleška I 

Skáče bleška po písku, 
hledá kdo je nablízku. 
Kdo nejede na koni, 
toho bleška dohoní. 

 

Bleška II 

Skáče bleška po písku, 
hledá kdo je nablízku. 
Alík leží na břiše, 
hned má blešku v kožiše. 
Je to bleška sportovec, 
nechytíš ji jasná věc. 
Pozor pejsku Aliku, 
umyj blešku z kožichu. 

 
 

Brambora 

Koulela se ze dvora, 
takhle velká brambora. 
Neviděla, neslyšela, 
že na ni padá závora. 
Kam koukáš ty závoro, 
na tebe ty bramboro. 
Kdyby tudy projel vlak, 
byl by z tebe bramborák. 

 

Brouček 

Na paloučku brouček spinká, 
zvoní mu tam konvalinka. 
A jak dlouho zvonila, 
tak nám broučka vzbudila. 
Cililink, broučci, vstávejte! 
Kde máte maminku? 

 

Ježek 

Kam se ježek v zimě schoval? 
Neklouzal se, nesáňkoval. 
On se schoval pod listí, 
od té doby spí a spí. 

Myška tanečnice 

Já mám myšku tanečnici, 
tancovala po světnici, 
byla černá i bílá, 
každému se líbila. 
 
Když jsem přišel ze dvorečka, 
točila se do kolečka. 
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 Dupla tam a dupla sem 
mrskla fouskem pod nosem. 

 
Oslíček 

Oslíčku střapatý, 
povoz mně trošku, 
koupím ti podkůvku na každou nožku. 
Koupím ti podkůvky, 
oslíčku bosý, 
aby ses nezrousal, od chladné rosy. 

Myška 

Žádná myška není hloupá 
- co je k jídlu, všechno schroupá. 
Oříšky a koblížky, 
to je něco pro myšky 

Šneček 

Leze šneček na kopeček, 
těžko se mu dýchá, 
dolů sjede jak po másle, 
až mu v uších píchá. 

 

Bleška        

Skáče bleška po písku,  
hledá, kdo je na blízku.        
Kdo nejede na koni, 
toho bleška dohoní. 
Alík leží na bříšku, hop 
a má blešku v kožíšku. 

 

Žába 

Skáče žába po blátě, 
koupíme jí na gatě. 
Na jaký, na jaký, 
na zelený strakatý. 

 

 

Bumtarata na vrata 

Bumtarata na vrata, 
(tleskáme s dítětem do rytmu) 
máme čtyři koťata. 
 
První mňouká,  
( pošimráme dítě na jedné dlani  
a zamňoukáme) 
druhé přede, 
(pošimráme dítě na druhé dlani 
a napodobíme předení kotěte) 
třetí hajat nedovede. 
(pošimráme dítěti jedno chodidlo 
a zakroutíme hlavou) 
A to čtvrté prská, 
(pošimráme druhé chodidlo 
a napodobíme prskání kotěte) 
ocáskem si mrská.  
(zahýbeme dítěti palcem u nožičky 
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Brouk 

Leze leze brouk, 
(Lezeme po kolenou) 
vítr do něj fouk.  
(foukneme) 
Otáčí se dokola, 
(otáčíme se na zadečku dokola) 
zavolejte doktora, 
převalil se brouk. 
( potom se převalíme na záda a klepeme 
nohama a rukama) 

 

Žába 

Leze žába po žebříku, 
(napodobujeme ručkování - lezení po 
žebříku) 
natahuje elektriku, 
(ruce - pěstičky - odtahujeme a zpět k sobě) 
nejde to, nejde to, 
(pěstičky povolíme, otáčíme dlaněmi - ne) 
necháme to na léto. 
(několikrát tleskneme) 

Počítání 

Všechny svoje prsty, 
(třepeme prstíkama) 
schováme si v hrsti. 
(uděláme pěstičku) 
Spočítáme je hned, 
(postupně jeden po druhém narovnáváme) 
jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 

Dešťové kapičky 

Dešťové kapičky, 
(třepeme prstíkama) 
dostali nožičky. 
Běhaly po plechu, 
(bubnujeme prstíkama např.do stolu) 
dělaly neplechu 

 
Šiju boty 

Šiju boty do roboty, 
(točíme rukama) 
nemám chleba ani sýra, 
kočka mi to všechno snědla, 
udělala kšáááááá. 
(rozpřáhneme ruce) 

 

Běžela myška 

Běžela myška 
okolo bříška. 
(kroužíme ukazováčkem kolem bříška) 
Běžela, běžela, 
(zrychlujeme kroužení a zmenšujeme 
kroužky) 
šup do pupíčka! 
(ukazováček zapadne do pupíčka) 

 
Ruce 

Ruce, ruce, ručičky to jsou moje prstíčky. 
(klepeme prstama) 
Dlaně, dlaně, dlaně zatleskáme na ně. 
(ukazujeme dlaně a pak tleskáme) 
Ručičky si spolu hrají, mnoho práce 
nadělají. 
(ručkama motáme a pak je dáme nad hlavu) 
Buchy, buchy na vrátka, to je krátká 

Ručičky a pěstičky 

Naše malé ručičky udělaly pěstičky, 
myška se v nich schovala do bříška se 
dostala. 
A z bříška šup na ramínka a z ramínek na 
kolínka 
ztratila tam klíč, myška už je pryč. 
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pohádka. 
(dlaněma pleskáme na stehna) 

 
Sedmikráska 

Když sluníčko vychází, 
sedmikráska vstává. (dřepneme si, spojíme 
ruce před sebou a zvedáme se do stoje 
"sedmikráska roste") 
Načeše si obočí, 
na motýlky mává. (střídavě pravou a levou 
rukou před obličejem jako češeme obočí) 

Když sluníčko zapadá, 
sedmikráska chřadne. (stojíme, spojené ruce 
před sebou, klesáme do dřepu) 
Ke spánku se ukládá 
do postýlky chladné.(spojené ruce střídávě 
dáváme k pravé a levé tváři jako když 
spinkáme) 

 

Schovaly se myši 

Ši-ši-ši-ši, kde jsou myši? (běháme prstem po 
tělíčku nahrou-dolů, hledáme myšky) 
Ukryly se v tajné skrýši... (jemně polechtáme 
místo, kde jsme myšli "našli" - např. u 
pupíku) 
Tady je stříška, (pohladíme dítě po vláskách) 
tady dvě jasná světýlka, (ukážeme na očička) 
dva maličké polštářky, (zlehounka poštípeme 
líčka) 
tady dvířka od domečku, (polechtáme ústa) 
kdo chce vejít do domečku, (ústa) 
ať se dotkne zvonečku, (lehce stlačíme 
nosánek) 

crrrrrrrrrrr 

 
Šiju boty do roboty 

Šiju boty do roboty, 
od soboty do soboty. 
nemám chleba ani sýra, 
(mlýnek z rukou) 
Kočka mi to všechno snědla. 
Uděláme Kššššá! (roztáhneme ruce do 
upažení) 

 

Sněhuláček panáček 

Sněhuláček panáček (rukama naznačíme 3 
koule na sobě) 
má na hlavě plecháček, (uděláme rukama 
hrnec na hlavě) 
Místo očí uhlíky (ukážeme na oči) 
a až dolů knoflíky, (prsty střídavě vyznačíme 
knoflíky až dolů) 
Chodí, chodí bos (přešlapujeme z nohy na 
nohu) 
a má dlouhý nos.(protáhneme "mrkev" co 
nejdál) 

 
Stojí, stojí bedla 

Stojí, stojí bedla, 
Ráda by se sedla 
Nožička jí bolí, 
jak tam stojí v poli 
A vzala si pletení, 

Táta dupe 

Táta dupe: Dupy, dup. 
Máma cupe: Cupy, cup. 
Děda klape: klapy, klap. 
Babka šlape: šlapy, šlap. 
Vnouček ťape: ťapy, ťap. 
Dupy, dup, cupy, cup, 
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Noha jí už dřevění. 

 

klapy, klap, šlapy, šlap, 
ťap, ťap, ťap. 

 
Vařila myška 

Vařila myška k obědu vločky, (máma mi 
svým ukazováčkem krouží po rozevřené 
dlani) 
kaši a polívku pro naše kočky. (při "kaši" mi 
zmáčkne palec, na "polívku" ukazováček, 
pak mi zahýbe prostředníčkem, prsteníčkem 
a malíčkem) 
Vařila, vařila, (znova mi krouží po dlani) 
všechno to spálila, (zblízka se podívá na moji 
rozevřenou dlaň) 
na záhon vylila. (položí mi ručičku dlaní na 
hlavu ) 
V zahrádce pod oknem spal kocour pantáta. 
(zlehka mě chytí za nosánek) 
Kaši měl na hlavě, (jedním prstem mě 
pohladí po špičce nosu) 
smála se koťata. (hýbe všemi prsty na ruce) 

 

Zima, zima, zimička 

Zima, zima, zimička (objímáme pažemi 
ramena a chvějeme se zimou) 
Hází bílá peříčka. (rozhazujeme rukama) 
Děti si je chytají (poskakujeme a rukama 
"lapáme" vločky) 
Koule si z nich dělají. (předvádíme "plácání" 
koulí dlaněmi) 

 

Dvě nožičky 

Dvě nožičky taky máme, 
pěkně s nimi zadupáme, 
dup, dup, za vrátky, 
to je konec pohádky. 

 

Ententýky 

Ententýky, dva špalíky, 
čert vyletěl z elektriky, 
bez klobouku bos, 
natloukl si nos. 
Boule byla veliká, 
jako celá Afrika. 
Máma bouli vymáčkla, 
tekla z toho omáčka. 

 

Foukej, foukej větříčku 

Foukej, foukej, větříčku, 
shoď mi jednu hruštičku. 
Shoď mi jednu nebo dvě, 
budou sladké obě dvě. 

 

Had leze z díry 

Had leze z díry 
vystrkuje kníry 
leze za ním hadice 
má červené střevíce 
Bába se ho lekla 
na kolena klekla 
Mě se bábo nelekej na kolena neklekej 

Hastrmane Tatrmane 

Hastrmane, tatrmane, 
dej nám kůži na buben. 
My budeme bubnovati, 
až polezeš z vody ven. 
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já jsem přece hodný had 
já mám všechny děti rád 

 
Hladový Matlafousek 

První vaří, (začínáme mačkat od palce) 
druhý smaží, (pokračujeme přes ukazováček 
postupně až k malíčku) 
třetí peče, 
čtvrtý krájí, 
pátý na peci se válí, (malíček pravé ruky leží 
na levé dlani) 
volá na kamarády: (malíček se hýbe) 
„B říško kručí hlady, 
přineste mi kousek, 
já jsem malý mrňousek, 
hladový matlafousek.“ 

 

Hlava, ramena 

Hlava, ramena, kolena, palce, 
kolena, palce, kolena, palce. 
Hlava, ramena, kolena, palce, 
oči, uši, ústa, nos. 
Máme toho dost 

 

Hodiny 

Bim, bam hodiny, 
ubíhají vteřiny. 
Bim, bam hodiny, 
jsou u každé rodiny. 
Bim, bam, bim, bam, 
bim, bam, bim. 

 

Hopsa hejsa do Brandejsa 

Hopsa hejsa, hopsa hejsa, pojedeme do 
Brandejsa. 
Hopsasá, hopsasá, Hanička se natřásá, 
přes potoky, přes hory, přes kameny, přes 
doly, hups! (sedneme si na zem, dítě 
posadíme na natažené nohy čelem k sobě, 
na "hopsasá" nohama poskočíme dítětem, 
"přes potoky..." hopsáme ještě trochu víc, na 
"hups" dítě zvedneme a přitáhneme do 
náruče) 

 
Hou, hou, hou 

Hou, hou, hou, medvídkové jdou, (jdeme 
pomalou kolébavou chůzí) 
Běží málem v poklusu, pěkně kolem cirkusu. 
(běžíme dokolečka) 
Převalí se na koberec, předvedou nám 
kotrmelec. (kotrmelec či válení sudů) 

 

Hou, medvídkové jdou 

Hou, hou, hou, medvídkové jdou, (jdeme 
pomalou kolébavou chůzí) 
Běží málem v poklusu, pěkně kolem cirkusu. 
(běžíme dokolečka) 
Převalí se na koberec, předvedou nám 
kotrmelec. (kotrmelec či válení sudů) 
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Hrci prci o půlnoci 

Hrci  prci o půlnoci 
přišlo na mě strašidlo, 
mělo gatě na špagátě 
a mě se to líbilo. 

 

Hroch 

Och, och, och - chrochtá hroch, 
mám hroznou chuť na tvaroh. 

 

Jak dělají zvířátka 

Kočička-kocourek mňouká-mňau mňau 
mňau, prská-prsk prsk, voláme-
čččččččč(kočička má koťátka) 
Pejsek-fenečka štěká-haf haf haf, bafá-baf 
baf baf, vrčí-vrrr vrrr vrrr(fenečka má 
štěňátka) 
Koza-kozel mečí-méééé méééé, trká-trk trk 
trk(koza má kůzlátka) 
Kráva-býk(vůl)bučí-bůůůů bůůůů(kráva má 
telátka) 
Ovečka-beran bečí-bééé bééé(ovečka má 
jehňátka) 
Kohoutek kokrhá-kykyrykýýý kykyrykýýý 
Slepička kdáká-kokokodák kokokodák, 
kvoká-kvo kvo kvo(slepička má kuřátka) 
Kuřátko pípá-pípípípípí 
Prasátko-prasnice chrochtá-chrochrochro, 
kviká-kvik kvik(prasnice má selátko) 
Koníček-klisna řehtá-íhahá íhahá, mlaskat 
jazykem, drnkat jazykem o patro(klisna má 
hříbátko) 
Medvěd-medvědice bručí-brum 
brum(rozbořím, rozdupu vám celý 
dům)(medvědice má medvídě) 
Had syčí-ssssssss 
Ryba, kapr-šplouch šplouch, cáky cák, 
žbluňk žbluňk, otvírat pusinku bez zvuku 
Žába-žabák kuňká-kuňk kuňk kuňk, kváká-
kvak kvak kvak(žába má pulce) 
Zajíček, králíček ňufá-ňuf ňuf-pokrčit nosík a 
funět, voláme-mic mic mic 
Čáp-klapy klap klapy klap(já jsem čáp) 
Čmelák bzučí-bzum bzum 
Slon-slonice dupe-dupy dup dupy dup, 
troubí-tůůů tůůůů, houká, hučí-hůůůů(slonice 
má slůně) 

Jak se jmenuješ 

Jak se jmenuješ, my se na tě ptáme. 
Jmenuje se Matěj, my mu zatleskáme. 
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Ptáček pípá-píp píp píp 
Sova houká-hůůů hůůůů 
Jelen-laňka, srnec-srnka, klokan, veverka, 
žába skáčí-hopy hop, skok skok(srnka má 
srnečka) 
Vrána, havran kráká-krá krá krá 
Holoubek-holubička vrká-vrků 
vrků(holubička má holoubata) 
Lev-lvice, tygr-tygřice, hroch řve-vuaaa 
vuaaa 
Motýl lítá-frrrrnk 
Ježek dupe-dupy dupy dup, píchá-pích pích - 
píchat prstíčkama do bříška 
Osel-iááá iááá 
Vosa, moucha, včelka bzučí-bzzzz 
Kačenka, kachna-kačer-kač kač kač(kačenka 
má káčátka) 
Husa-houser-gagagaga(husa má housátka) 
Opička-opičák-huhuhu, poplácávat se po 
hlavičce, drbat se na bradě 
Krůta-krocan hudruje-hudry hudry 
Myš píská-íííí, vííí vííí, písk písk 
Vrabec-čimčarará čim čim čim 
Datel ťuká-ťuk ťuk, klepe-klep klep 
Bobr chroustá-chroust chroust, chřoupe-
chřoup chřoup 
Orel-pííí pííí 
Kukačka kuká-kukukukuku 
 
Jede, jede mašinka 

Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, 
jede, jede do dálky, veze vagon polárky. 
Jede, jede vlak, syčí jako drak. 
Letí, letí letadlo, jenom, aby nespadlo, 
letí, letí, letí, veze samé děti. 

 

Jede, jede vláček 

Jede, jede vláček, jede, jede vlak, 
pojďte rychle děti, pojďte nasedat. 
Pojedeme k babičce, strýčkovi a tetičce, 
Praha, Brno, stát! Rychle vysedat. 

 

Jedna, dvě, Honza jde 

Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky, 
máma se raduje, že bude péct vdolky. Máma 
vdolky nepekla, Honza skočil do pekla, 
máma vdolky pekla, Honza skočil z pekla. 
Zapomněl tam čepici, honili ho čertíci. 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět 

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 
cos to, Janku, cos to sněd? 
Brambory pečený, 
byly málo maštěný. 
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Ježek a ovce 

Tiše, tiše ježek spí, 
kdo ho vzbudí, toho sní. 
Já mám doma ovci, 
můžu dupat jak chci. 
Já mám doma berana, 
můžu dupat do rána. 

 

Ježek, ježek, ježatý 

Ježek, ježek, ježatý, od hlavy až po paty, 
Mračí se a žaluje, na každého, kdo tu je. 
Ježku, ježku co ti vadí? 
Že mě nikdo nepohladí. 

 

Ježek se schoval 

Ježek se nám v zimě schoval, 
neklouzal se, nesáňkoval. 
Zahrabal se do listí 
a od té chvíle tvrdě spí. 
Když v tom náhle něco uhodilo 
a to ježka probudilo. 

 

Ježek v lese 

Leze ježek, leze v lese, 
jablíčka si domů nese. 
Děti kolem běhají, 
ježka všude hledají. 

 

Kačenka se kolíbala 

Kačenka se kolíbala, na cestu se nedívala. 
O kamínek brk, zlámala si krk. 
(dřep s upaženýma rukama ze strany na 
stranu, na konci se svalí na zem a válí sudy) 

 

Kašpárek si poskakuje 

Kašpárek si poskakuje, 
tak si nožky procvičuje: 
ručkama si kývá, 
očkama se dívá, 
teď si dřepne, klekne, sedne, 
lehne - už se ani nehne! 

 
Když já se natáhnu 

Když já se natáhnu, až na strop dosáhnu. 
A když se skrčím, do výšky skočím. 
A když si sednu, nožičky zvednu. 
A když si lehnu, ani se nehnu. 
Závodíme na kole, kdopak to vyhraje? 
Jedeme do kopce, jedeme z kopce. 
Zastavit stát a už jsme v cíli, 
všechny děti zvítězily. 

Klapy, klap, já jsem čáp 

Klapy, klap, já jsem čáp, 
nachytám si spoustu žab. 
Jedna nožka dopředu, druhá nožka dozadu, 
Ručky pěkně spojíme, dlouhý zobák tvoříme. 
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2) Vzdělávání dle ŠVP 
 

Vzorová příprava pro výuku žáků se SVP v přípravné třídě  -  č.1 
 

Datum:  

Věkové složení dětí: 5–6 let  

Zpracovala: Jana Lošťáková 

 

Tematický celek: Barevný listopad  

Část tematického celku: Čáp ztratil čepičku 

Cíle: 

- rozlišovat základní škálu barev, 

- rozvoj estetických dovedností, 

- rozvoj hrubé a jemné motoriky, 

- rozvoj slovní zásoby, vyjadřování vlastních názorů, pocitů, 

- rozlišování geometrických tvarů, hledání vlastností, řešení problémů 

 

Spontánní činnosti 

Cíl:  rozlišovat základní škálu barev  

Nabídka činností: 

- pozdrav a přivítání se s kamarády i učitelkou, 

- nabídka her v námětových koutcích (př. „Na obchod“, …), 

- nabídka her s auty, kočárky, 

- nabídka volného kreslení, omalovánek, 

- nabídka dětských knih, časopisů, encyklopedií, 

- konstruktivní hry (molitanové kostky, SEVA, CHEVA, …), 
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- společenské hry: Člověče, nezlob se, Ferda se učí (poznávání barev) 

 

Individuální činnost: rozvoj jemné motoriky, procvičování barev: 

- stavění hříbečkové mozaiky, skládání geometrických tvarů na plochu, 

- úklid hraček před výběrem dalších  

 

Plánované rozvíjení činnosti: 

Motýlí k řídla – zapouštění barev do klovatiny. 

Cíl:  rozvoj dovednosti použít širokou škálu barev, práce se štětcem, upevňování hygienických 

návyků při výtvarné výchově. 

Pomůcky: tvrdý výkres, vodové či anilinové barvy, měkké štětce, nádoba s vodou, klovatina, 

nůžky, omyvatelná podložka. 

Organizace: práce s malou skupinkou u stolečku. 

Metodický postup: motivace s obrázkem, poučení a použití široké škály barev od nejsvětlejší 

po tmavé tóny, vysvětlení techniky, sledování dětí v průběhu činnosti, povzbuzování, využití 

celé plochy motýla, na závěr hodnocení a zhotovení výstavky, úklid. 

Pozn.: Před zahájením činnosti vyhrnutí rukávů a poučení o bezpečnosti. 

 

Pohybová aktivita 

Cíl:  zvládnout chůzi s orientací v prostoru mezi překážkami (podle pokynů učitelky). 

Pomůcky: barevné drátěnky. 

Organizace a metodický postup: 

a) rušná část: střídání přirozených cviků dle pokynů učitelky, využití barevných 

drátěnek rozmístěných v prostoru (vše za hudebního doprovodu písní z večerníčků). 
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CD Písně z večerníčků název délka pořadí 

Polem, hájem, širým lesem    2:06.33 4 

Či a či a čičiči, jsou to kluci kočičí 4:06.07 16 

Liskulka 2:03.33 18 

     

b)  průpravná část (zdravotní cviky) – „cvičení s vílou Amálkou“. 

Zdravotní cvičení pro průpravnou část v mateřské škole: 

- posílení mezilopatkového svalstva, protažení prsního a šíjového svalstva, 

- cviky na pohyblivost páteře, protažení svalů trupu, 

- cviky na uvolnění kyčelního kloubu, 

- cviky na posílení břišních svalů, 

- předklony trupu a cviky na protažení zadní strany dolních končetin, 

- cviky na klenbu nohy, 

- cviky na posílení dolních končetin, 

- cviky dechové nebo relaxační. 

Jednotlivé cviky jsou nakresleny a názvoslovně popsány na kartičkách. Jednotlivé průpravné 

části mohou být obměněny využitím náčiní. 

c)  pohybová hra – Hra na zmrzliny 

Pomůcky: barevná kolečka papíru („ kopečky zmrzliny“). 

Pravidla:  Děti utvoří dvojice nebo trojice dle podobnosti barev. 

„Do kornoutku dáme jahodovou zmrzlinu, čokoládovou, vanilkovou nebo šmoulovou“ 

d)  závěrečné uklidnění – nástup, vydýchání, relaxační cvičení, převlékání. 

Pozn.: Důležitá je radostná atmosféra, pochvala, ocenění snahy! 
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Řízená činnost 

Cíl: 

- rozvíjet u dětí představivost (barevný svět), 

- rozvíjení poznání (matematické představy), zpřesnění početních představ, užití číselných 

pojmů. 

Pomůcky: viz práce ve skupinách, maňásek. 

Čas: 20–30 minut. 

Organizace: u stolečků, v prostoru herny. 

 

Metodický postup: 

1. Úvod – motivace: rozhovor učitelky se školákem Jirkou (maňásek). 

Učitelka:   

Děti, podívejte se, kdopak nás přišel do školky navštívit. Je to můj kamarád Jiřík a on už 

chodí do první třídy. Ano, je to šikovný prvňáček a paní učitelce a rodičům dělá samou radost 

a ve škole ho to moc baví! Co se ti ve škole nejvíce líbí, Jirko? 

Jirka:  Líbí se mi paní učitelka, je na nás moc hodná a ve škole je i hodně legrace. Také mám 

pěkné barevné sešity a knížky, které nosím v aktovce. Ve třídě máme mnoho obrázků, jako u 

vás v mateřské škole. Ale hlavně musíme poslouchat paní učitelku. Sedíme v lavicích a učíme 

se psát písmenka a ta pak skládáme do slov. Ze slov pak zase skládáme věty. Slabikujeme, 

čteme, počítáme, kreslíme si, zpíváme, cvičíme a je nám tuze vesele. 

Učitelka:  Byl se z vás někdo podívat za svým sourozencem nebo kamarádem ve škole? Jirko, 

který předmět tě baví nejvíc? 

Jirka:  Mám rád všechny předměty, ale matematika mě baví nejvíc, dokonce už mám několik 

jedniček a umím pěkně počítat. Ale vy to, děti, jistě taky dovedete, že ano? 1,2,3, … Jen včera 

nám paní učitelka zadala domácí úlohu. Děti, znáte geometrické tvary? 
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 (KRUH, OBDÉLNÍK, OVÁL , ČTVEREC, TROJÚHELNÍK  – povídání si s dětmi o 

geometrických tvarech a jejich vlastnostech, co nám připomínají, odlišnosti, atd.). 

Učitelka:  Děti, vy jste ale šikovné! Co kdybychom si zahráli na školáky? Já budu paní 

učitelka ve škole a Jiřík se na vás bude dívat, jak umíme poznávat geometrické tvary a jejich 

barvy a také bude chválit toho, kdo se bude snažit. Rozdělíme se do skupinek po 5 dětech a 

každá skupinka bude plnit jednotlivé úkoly. Až úkoly splníme, společně si zazpíváme nějakou 

písničku. Dáme se do práce. 

 

2. Realizační část: rozdělení dětí do skupin po pěti, vysvětlení plnění úkolů. 

Skupinka č. 1  

BAREVNÉ MĚSTEČKO  (stavba vysokých domů, nízkých domů, bazénu, …). 

Cíl: rozvoj spolupráce mezi dětmi, rozvoj sociálního cítění, rozvoj jemné motoriky. 

Pomůcky: molitanové kostky, žíněnky, tělovýchovné nářadí. 

Děti staví z molitanových kostek barevné městečko, sledujeme, co vytvořily, kolik prvků 

stavebnice použily, náročnost spojení prvků, soustředěnost, hodnocení. 

Pozn.: Hledání předmětů, které svým tvarem připomínají kruh, obdélník, čtverec, ovál; 

v případě časové rezervy hledání předmětů stejné barvy.  

     

Skupinka č. 2  

BAREVNÝ SVĚT. 

Cíl:  rozvoj fantazie a upevňování poznatků o barvách s využitím geometrických tvarů. 

Pomůcky: lepicí papír, nůžky. 

Stříhání geometrických tvarů a jejich lepení dle fantazie (dům, loď, …). 

Pozn.: Upozornit na správné a bezpečné zacházení s nůžkami, pochvala za splnění úkolu. 
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Skupinka č. 3  

SPOLEČENSKÁ HRA „VESELÉ BAREVNÉ GEOMETRICKÉ TVARY“. 

Cíl:  upevnit poznatky o geometrických tvarech, jejich vlastnostech, počítání do pěti. 

Pomůcky: společenská hra s hracími listy a geometrickými tvary různých barev. Děti pracují 

s hracími listy, kde jsou v oválech zakresleny geometrické tvary různé barvy a různého počtu. 

Hráč vytahuje předměty ze sáčku (klobouku) a pokrývá symboly na hracím listě. 

Úkoly: hledání vlastností – barev, rozlišování tvarů, procvičování počítání atd. 

 

Skupinka č. 4  

GRAFICKÝ LIST  – zakreslování dle pokynů učitelky. 

Cíl:  rozvíjet soustředěnost, pozornost při plnění zadaných úkolů, orientace na ploše papíru. 

Pomůcky: bílý měkký papír, barevné pastelky. 

Děti podle pokynů učitelky přeloží papír formátu A4 na poloviny tak, aby vznikla 4 okénka. 

Pak podle pokynů učitelky zakreslují zadané tvary a jiné obrazce. Motivace „škola“. Pozn.: 

Nejprve procvičit na magnetické tabuli a na závěr v pracovním listě. 

 

Skupinka č. 5  

MOZAIKA. 

Cíl:  rozlišování barev, tvarů, rozvoj jemné motoriky. 

Pomůcky: mozaika s nabízenými předlohami (loď, dům, větrný mlýn). 

Děti podle vybrané předlohy pokládají různobarevné geometrické tvary na plochu. 

 

Pozn.: Ukázka samostatné práce dětí s mozaikou. Jednotlivé skupiny je vhodné u stolečků a 

v herně vyměnit. 

3. Závěr: Závěrečné hodnocení práce všech skupinek. Společná prohlídka výstavky 

zhotovených prací. Zpěv s pohybem. 
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Vzorová příprava pro výuku žáků se SVP v přípravné třídě- č.2   
Datum:                                                                              

Zpracovala: Jana Lošťáková 

Věkové složení: 3-6 let 

 

Integrovaný blok (tematický celek): Dopravní prostředky 

 

Dílčí téma: Jede vláček, ši, ši, ši 

 

Průběžný cíl: Zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní 

potřeby 

Přivítání s dětmi, kontrola zdravotního stavu 

 

Spontánní činnosti: 

Cíl: při malování vodovými barvami samostatně vyplnit celou plochu vagonku a dodržovat 

správný postup při manipulaci s barvou 

 

Plánované rozvíjení činností: malování vodovými barvami samostatně u modrého stolečku, 

připomenutí správného postupu diferencovaně podle věku dětí, možnost vlastního výběru 

palety barev – vlastní preference dětí 

 

Individuální činnosti: procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“ (jede vláček-ši) – 

Michalka, Andrejka, Ondra 

 

Nabídka činností: stavění z dřevěných kostek – garáže a cesty pro auta, konstruování - Lego 

Duplo, Oblique,  

námětové hry:  Rodina jede na výlet, Na zvířátka 
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Pohybová aktivita: 

Cíl: plynule v tempu hudby chodit ve vázaném zástupu za vedoucím dítětem 

Pomůcky: klavír, noty Hopsa hejsa 

 

1) Rušná část: přirozená cvičení podle písní hraných na klavír 

 

• Běžela liška po ledu – běh volně po prostoru 

• Šla Nanynka do zelí – chůze volně v prostoru 

• Skákala bába – poskoky snožmo 

• Hop, koníčku – krok poskočný 

• Kočka leze dírou – lezení v podporu dřepmo 

• Žába Katka – výskoky z dřepu 

• Had leze z díry – plazení po břiše 

• Běžel tudy zajíček – běh na místě s vysokým zvedáním kolen, pohupy podřepmo 

• Jede vláček ši, ši, ši – chůze ve vázaném zástupu za vedoucím dítětem 

• Brum, brum – dynamická chůze 

• Tancujte myši – taneční krok zátočkou ve dvojicích 

• Tančila myška, tančila- relaxace 

 

2) Průpravná část (zdravotně zaměřená činnost): zdravotní cviky podle rozpisu 

3) Závěrečná část (pohybová hra): Na vláček a na auta 

 

Řízená činnost: 

Cíl: Ve skupině dětí zazpívat píseň Jede vláček ši, ši, ši, rozlišovat dopravní prostředky podle 

rychlosti pohybu, určovat charakteristické rysy dopravních prostředků a správně 

pojmenovávat jejich jednotlivé části na elementární úrovni. 

 

Pomůcky: klavír, obrázky dopravních prostředků: lokomotiva, vagon, auto, autobus, kolo, 

motorka, vrtulník, letadlo, traktor 



 

Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
 

 

Organizace: u klavíru na lavičce, v kruhu na koberci, v prostoru herny 

 

Metodický postup: 

 

1) Motivace 

 

Hádanka - jede, jede, bez silnice, povedou ho kolejnice - co to je? (vlak). Nápodoba zvuku 

(ši). Co jezdí rychle? Co jezdí pomalu? Který dopravní prostředek je nejrychlejší? 

 

2) Umíme jezdit jako vlak - shrnutí poznatků o jízdě vlakové soupravy (lokomotiva, vagony, 

zapojené, dodržovat tempo jízdy), jízda ,,vlaků“ v prostoru herny. 

 

3) Nácvik písně - doprovod klavíru, reakce na předehru, rozbor textu písně, hra na Ozvěnu, 

střídání zpěvu skupin. 

 

4) Tvoření popisných hádanek – Co je to? Má to…podle charakteristických rysů dopravních 

prostředků. 

 

5) Shrnutí poznatků a činností a hodnocení: umíme o vlaku zpívat (zpěv celé skupiny), 

umíme ,,jezdit“ jako vlak (pohyb ve vázaném zástupu), umíme pojmenovat složení vlakové 

soupravy a také umíme vlak namalovat – navázání na malování ve spontánních činnostech, 

zapojení vagonů do vlakové soupravy, pomoc dětí při tvorbě nástěnky. 

 

 

Písemná příprava na odpolední program 

 

Hygiena, příprava na pobyt venku 

Cíl: správný postup při oblékání a svlékání s nároky na samostatnost, umět zkontrolovat svůj 

       zevnějšek, kontrola uložení věcí 

 



 

Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
 

Pobyt venku:  

Cíl: Vytvořit z mokrého písku cesty a tunely pro autíčka, při činnosti používat prostorové 

pojmy nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo. 

Pomůcky: pískoviště, lopatky, ruční bagry, autíčka 

 

Organizace: práce ve skupinkách 2-5 dětí na školní zahradě 

 

Metodický postup: 

 

1) Hračky ze zahradního skladu hraček vytahují starší děti, výběr podle vlastní volby 

jednotlivých dětí, nabídka dopravních prostředků všech velikostí: koloběžky, 

odrážedla pro děti, autíčka, bagry na pískoviště. 

 

2) Tvoření z mokrého písku – motivace“Kudy jedete autem, když jedete s rodiči na 

výlet?“ (navazování na zážitky z prodlouženého víkendu- výlety s rodinou), 

přibližování pojmů cesta, silnice, tunel, příkop, navádění k používání prostorových 

pojmů: nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo. Otázky: Kudy vede cesta? Kde 

vyhloubíš tunel? Po které straně jezdí auto? 

 

3) Hodnocení výsledku tvoření z mokrého písku samotnými dětmi i učitelkou v průběhu 

stavění (co se podařilo, co zlepšit, přestavět) a celkové zhodnocení na závěr. 

 

4) Nabídka ostatních činností: jízda na koloběžkách a odrážedlech, činnosti a hry 

s kamarády podle vlastní volby dětí. Úklid hraček do zahradního skladu, kontrola 

zahrady. 

 

Hygiena, příprava na oběd. Oběd 

Cíl: Samostatnost při sebeobsluze, při všech činnostech souvisejících se stolováním (příprava 

stolů, podle vyspělosti nabírání polévky, samostatné odnášení nádobí na vyhrazené místo) 

Hygiena, čištění zubů – správné zacházení s kelímkem, kartáčkem, čištění zubů kartáčkem a 

      pastou  



 

Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
 

 

Odpolední odpočinek 

Cíl: samostatnost při převlékání, postupné ukládání dětí, přikrývání učitelkou s navozením 

       citové atmosféry ke klidnému odpočinku 

 

Poslech pohádky-  O pavím králi 

 

Individuální činnosti: samostatná práce předškoláků a dětí, které mají menší potřebu 

odpoledního spánku 

Pracovní list - překresli na pravou nebo levou stranu přesně podle vzoru 

Určování pravé a levé strany, určování počtu, vystižení všech detailů, kresba tužkou, dbát na 

správné držení 

Vstávání dětí, hygiena, úklid polštářů a dek – postup úklidu lůžkovin, umět složit pyžamo 

na uložené místo 

 

Odpolední svačina, hygiena 

 

Odpolední činnosti: 

Cíl: zrakově rozlišit tvar kola a přiřadit jej správně k dopravnímu prostředku, kterému patří 

 

- práce s obrázkem v knize Velká kniha pro malé děti na straně 100 

 

Nabídka činností: stavění z dřevěných kostek – cesty a garáže,  

        námětové hry podle volby dětí,  

        kreslení křídami na tabuli - volné téma 

 

Rozcházení dětí - vhodným způsobem se rozloučit s učitelkou a přivítat se s rodiči 

 

 

 


