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 Zkuste vést rozhovor s dětmi na téma „Kdo se skrývá v trávě a u vody“, pojmenujte 

hmyz, drobné živočichy, ryby, můžete využít obrázkové knihy nebo se vypravit rovnou 

do přírody 

  Učte se chránit životní prostředí – správné chování v přírodě, dejte si hádanky, co do 

přírody patří a co ne 

 Procvičte matematické představy a zrakové rozlišování – počítejte broučky, listy, 

hlemýždí ulity, květy…, porovnávejte, který je menší a větší, kde je jich více a méně, 

jakou mají barvu 

 Nakreslete, namalujte louku, můžete na ni nalepit broučky (kuličky z papíru, ořechové 

skořápky…) a dokreslit jim nožičky, také můžete vytvořit rybník, ať už na papíře, 

v krabici nebo malou jamku s vodou na zahradě, fantazii se meze nekladou  

 Pokud máte doma možnost, zachytejte si hračkové magnetické rybičky 

 Procvičte jazýček a „vezměte ho na procházku“ 

o Ráno se pusinka probudí a zívne 

o Jazýček se koukne na sluníčko – nahoru, na travičku – dolů 

o Vyčistí si zoubky – přejíždíme jazykem přes zuby 

o A utíká ven – pohyby jazyka do stran 

o Na louce potkal cvrčka – CCC, hada – SSS, mouchu – BZZ 

o Zafoukal vítr – foukáme do dlaně méně, více (přidáváme na intenzitě) 

o Jazýček se utíká schovat domů – pohyby jazyka do stran 

o A snědl výbornou sladkou kaši – olíznutí rtů dokola 

 Zacvičte si cviky 

o Žabička – skáčeme, jako žába 

o Ryba – ležíme na břiše, ruce podél těla, současně zvedáme hlavu a nohy nahoru 

o Čáp – stoj na jedné noze 

o Rak – stojíme na rukou a na nohou, břicho směřuje nahoru, jako most 

 Zahrajte si na včeličky – sbírejte pet víčka, korálky určité barvy (jako pylová zrnka) 

 

 

 

 

 

 



Básničky Grafomotorika (grafický cvik provádějte 

obyčejnou tužkou) 

Žába 
Žába skáče po blátě, 
koupíme jí na gatě, 
na jaký, na jaký, 
na zelený strakatý. 
Brouk 
Leze, leze brouk, 
vítr do něj fouk, 
otáčí se dokola, 
zavolejte doktora,  
překulil se brouk! 

Kobylka hopsá v trávě 
- Procvičte horní oblouk 
- Dbejte na uvolněné zápěstí a 

správný úchop tužky (dva jsou 
kamarádi, třetí je podpírá) 

 


