
Pohybová hra Na ještěrku: 

Hry pro maminky s dětmi, J. Hanšpachová, str. 100 

ŘÍKADLO 

Honím, honím ještěrku, 

hodím na ní utěrku,  

ještěrka se mrská, 

jako kocour prská. 

Jedná se o jednoduchou honěnou, kdy rodič má v ruce utěrku nebo šátek a po dorecitování básničky 

ji položí na dítě. Jestliže to dítě zvládne, může si s rodičem vyměnit roli. 

Hra „na Ludvíka": 

 

Děti stojí v půlkruhu proti učitelce. Učitelka hází míč dětem a říká jejich jména, děti míč chytají; v 

případě, že učitelka řekne jméno „Ludvík", děti míč chytit nesmějí. Pokud dítě míč chytí, vypadává ze 

hry. Vítězí dítě, které zůstane poslední. 

Obměna: učitelka nejdříve říká jména dětí, následně jména rodičů; míč může dětem házet jedno z 

dětí. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/3031/NASE-RODINA.html/ 

 

Dechové a artikulační cvičení: 

 

1) Nádech nosem, výdech se zřetelnou artikualcí TÁTA, MÁMA, DĚDA, BABI,…atd 

2) Zaměřit se na správnou techniku dýchání, při recitaci básničky 

Rodina 

Co ta očka vidí?                      /prsty rukou děláme řasy u očí/  

Vidí, vidí, lidi.                        /ukazujeme prstem na lidi/ 

Tátu, mámu, holčičku,            /ukazujeme na prstech rukou 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 

kluka, dědu, babičku. 

Spolu bydlí v domečku          /rukama utvoříme stříšku nad hlavou/ 

na zeleném kopečku.             /rukou obkreslíme horní oblouk - kopeček/ 

Zdroj: http://www.jaro-inspirace.estranky.cz/clanky/...basnicky-maminkam.../ 

 

 

 

 

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/3031/NASE-RODINA.html/


Písnička - Měla babka čtyři jabka 

Měla babka čtyři jabka  
a dědoušek jenom dvě. 
Dej mi babko, jedno jabko, 
budeme mít stejně. 
 
Měl dědoušek, měl kožíšek 
a babička jupku. 
Pojď babičko na mazurku,  
já si s tebou dupnu. 
 
 
https://cz.pinterest.com/pin/113856696815597775/ 

 

Výtvarná činnost - postavičky dědy a babi 

Co potřebujeme 

 malý kelímek od jogurtu nebo papírovou ruličky 

 šablonku z papíru obličeje rukou a nohou  

 nalepovací oči 

 lepidlo 

 nůžky /starší děti/ 

 pastelky, barvy a štětec 

 babičce stuhu do vlasů 

Barvami vybarvíme tělo postavičky/kelímek, roličku/. Připravíme si šablonu s hlavou postavičky. 
Dokreslíme obličeje, nalepíme oči - mladší děti dokreslují do vystřihnuté šablony, 
                                                              - starší děti vystřihují šablonu sami. 
Pak nalepí na postavičky ruce a nohy a dozdobí dle své fantazie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cz.pinterest.com/pin/113856696815597775/


Pracovní list -  půlené obličeje 
 
Obličeje nastříháme dle čar, děti skládají půlky obličejů k sobě.  
 


