
ÚKOLNÍČEK
BÁSNIČKY pro šikovné dětičky

Sněženka Jaro

Táta včera na venku Vyšlo slunce, zasvítilo,
našel první sněženku, na nebi se obrátilo.
vedle petrklíč, Každá kytka maličká
zima už je pryč. radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání,
lístky z hlíny vyhání

Káčátka Let včely

Káčátka se batolí, Malá včelka loukou bzučí,
to jdou asi do školy. čmeláček ji létat učí.
Káč, káč, káč, Na podběl si sedají,
do školy jdou, nejináč. chutný med si sbírají.
Na zeleném trávníčku
zazpívají písničku.
Káč, káč, káč,
do školy jdou, nejináč.

Sluníčko Louka

Pohladilo jednou slunce Až se louka zazelená,
chladnou jarní zem. kleknu si tam na kolena,
Na květinky zavolalo: utrhnu si kvíteček,
„Hola, pojďte ven! upletu si věneček.
Která z vás má odvahu
vykouknout ven ze sněhu?“
Hlásí se ta malinká,
malá bílá sněženka.

Kuře a kohout

Pí, pí, pípípí,  Kykyryký, kykyryký,
pípá malé kuřátko, kokrhá náš kohoutek.
Nasypte mi více zrní, Sezobal už všechno zrní,
ať vyrostu zakrátko. nedopne teď kabátek.

https://www.youtube.com/watch?v=oVlCaeK-K9o
https://www.youtube.com/watch?v=ECyO8KIGZMU
https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw


PÍSNIČKY pro lepší den a náladu



https://www.youtube.com/watch?v=oVlCaeK-K9o
https://www.youtube.com/watch?v=ECyO8KIGZMU



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



CVIČENÍ  pro zdravé tělo (musíte dbát na správné provedení všech cviků!)

!! Na cvičení není dobré zapomínat, děti, které nemají dostatek pohybu, jsou více náchylné
k obezitě, cvičením také vytváříme kladný vztah k pohybu, dítě bude více obratnější a
odolnější vůči různým nemocem a předcházíme jím zdravotním problémům, jako jsou např.
problémy se zády, zkrácené svalstvo, špatná stavba těla, ploché nohy, úzkosti apod. !!

Překážková dráha může být i venku i doma a může obsahovat:

- Překračování (klacíků, kamenů, bedny nebo cokoli, co máte doma)
- přeskakování
- přelézání (bedny, židle, lavečky)
- podlézání (židle, pod klackem, který držíte v přiměřené výšce)
- plazení se jako had
- válení sudů
- slalom (mezi židlemi, stromy, můžete použít i boty, cokoli)

Další pohybové aktivity:

- házení míčem na cíl – kmen, koš, bedna
- průlezky
- běh k nějakému vytyčenému cíli a zpět
- procházky
- trampolína (pokud máte k dispozici)
- tanec (např. Cvičíme s Míšou na youtube)
- lehká protahovací cvičení – naleznete na internetu různé cviky
- pohybové hry

Pocitový chodník:
Dítě musí být bosky – uvědomí si, že existuje spousta různých povrchů – něco je jemné,
hladké, něco zase tvrdé, ne úplně příjemné - dítě získá i lepší cit v chodidlech

- chůze po trávě
- po malých klacíkách nebo po kůře
- po štěrku nebo po písku
- po hlíně
- po nějaké látce
- po papíře





Jóga pro děti:





PRACOVNÍ LISTY na zahnání nudy





















Co patří k jaru? Popovídej.



TVOŘENÍ pro hezké společně strávené chvíle

Košíček

Zajíčci



Kuřátka z kukuřice



Kuřátka z odličovacích tamponků (žlutá temperová barva)

Otisky rukou jako květiny

Ovečky z papírových dortových podtácků



Obilí ve skořápce od vajec (může být i krabičky od Flory apod.)



Slepice z plata od vajec

Slepice – vytrhávání novinového papíru a lepení do předem předkresleného
obrysu slepice



 Tulipány z ruliček
od toaletního papíru

Velikonoční výzdoba



KRESLENÉ POHÁDKY pro zahnání nudy











CVIČENÍČKO pro hbitý jazýček, šikovné prstíky, pozorná ouška a zvědavá
očka

B 
„pěst – dlaň“ – střídavé otvírání a zavírání dlaně – ruce před sebou nebo na podložce
– v určitém rytmu
„Přelévání, přesýpání“ – dítě přelévá vodu z jedné skleničky do druhé, totéž s rýží,
fazolemi apod.
Hry s míčky – překládání míčku z ruky do ruky – v rytmu říkanky, písničky
Dotýkání palce a ukazováčku – „zobáček“, dále posupně všechny prsty
„Motání“ – krouživý pohyb dlaněmi kolem sebe
„Melu, melu kávu“ – propletené prsty, palce provádí krouživý pohyb kolem sebe –
„mletí“
„Školka s míčem“ – 5x - hod míčkem o zem a chycení, 4x vyhození oběma
rukama a chycení, 3x vyhození míče jednou rukou a chycení druhou, 2x chytit
odražený míček od země, mezitím tlesknout, 1x chytit vyhozený míček, mezitím se
otočit jednou dokola.
„počítání“ – postupné zvedání prstů od palce s počítáním od jedné do pěti na jedné
ruce, na druhé, oběma najednou;
„cvrkání kuliček“ – ve vzduchu, na stole (kuličky z papíru, které si dítě vyrobí
zmačkáním malého kousku papíru – mačká a modeluje papír do kuličky prsty);
„stříháme“ – napodobování stříhání nůžkami ukazováčkem a prostředníčkem –
střídavě pravá, levá, obě ruce najednou.

„Na houpačku“ – vysunutý jazyk se „houpe“ nahoru a dolů – pohyby plynulé, opět
bez pomoci brady
„Kyvadlo“ – pohyby jazykem do stran
„Počítání zoubků“ – jazyk se dotýká postupně plošek zubů „počítá“– od zadních
horních k předním zubům a pokračuje na druhou stranu nahoře, totéž s dolními zuby.
„Na šašky“ – střídání úsměvu a našpulené pusy – se sevřenými rty bez ukázání
zubů
poté se zuby – i při špulení úst
„Klouzačka“ – jazyk přejíždí plynulým pohybem po patře (otevřená ústa), zezadu
dopředu, nevypadává ven z úst, končí za dolními řezáky
Na opičky (obrázek – viz příloha) – jazyk se vsune a pak i přejíždí spodní dáseň
(masáž dásně) – mezi spodními zuby a spodním rtem – rty jsou sevřené! (pevný
ústní
uzávěr).
Totéž na horní dásni.
„Opička se směje“ – ukazuje všechny zuby.
„Opička špulí pusu“ – sešpulení pusy do komínku – zuby zůstávají u sebe ve
stejném postavení.
„Bonbón, fotbal“ – jazyk krouží zevnitř po tvářové části – zvenčí je vidět vyboulení
tváře jazykem (masáž tvářové části) - „mám v puse bonbón?“ – zvenčí zatlačit
ukazováčkem na vybouleninu způsobenou jazykem – „míček“ – „přeskočí“ do druhé
tváře



@ 
Kontrolujeme úchop tužky, správné sezení.
Uvolňovací cviky – obtahovací jednotažné cviky, snažit se o plynulý,
nepřerušovaný pohyb
Uvolňovací cviky – kruhy, velké smyčky – kreslíme do vzduchu,
na zem – ve stoji rozkročném, pokud možno propnuté nohy, papír pře sebou,
v předklonu, pohyb celou paží (vychází z ramenního kloubu) – kreslíme houbou,
velkým štětcem – lehké obloučky, kruh
Cviky:
Smyčky – „bruslař“, „letadlo“…
Spirála – „šnek“, „Vaříme, vaříme kašičku,
na zeleném rendlíčku“.
Svislé čáry – prší, plot…
Vlnovky, obloučky – voda, mráčky, „skoky“ –
„Hop a hop přes příkop“,
„Skákal pes přes oves“…

NN  
„padá vločka“ – sledování pohybu vločky očima

„Díváme se“: nahoru, dolů, doprava, doleva – pouze očima, hlava směřuje stále
dopředu.

O „Co se ozývá“ – děti si poslechnou jaký zvuk vydávjí připravené předměty –
šustění papíru, bubínek, cinkot lžičky o skleničku, zavírání dveří apod. – potom
hádají se zavřenýma očima, co se ozvalo.
Vysoko – hluboko – napodobujeme hluboký a vysoký hlas, když je hlas hluboký, děti
připaží, když je vysoký zdvihnou paže
Tolik – kolik – dej tolik kostiček (knoflíků…) kolikrát tlesknu – počet tlesknutí podle
věku dětí
„Sklenička nebo zvoneček?“ – vybrat předměty s podobným zvukem , děti rozlišují,
který se ozval – sklenička - zvoneček
- triangl – činelky
- píšťalka – flétna
- dřívka – kladívko a dřevěná kostka
- sklenička s fazolemi – sklenička s rýží apod.
„Cvrček, had, moucha“ – jak dělají – cvrček ccc - c
had sss - s
moucha zzz – z



JEDNOTAŽKY


















