
 

Ve školce nebo doma, hravé 

nápady pro děti  

Nápady pro mladší děti: 

 

Kočka leze dírou, pes oknem 

Milé děti, milí rodiče,   
 
Posíláme Vám další nápady na hravé tvoření, básničky, písničky, pohádku, 
pohybové chvilky s říkankou a pár dalších aktivit pro vás na doma. 
 
 
 
   
                     

Louka plná motýlků 
 
Budete potřebovat těstovinové mašličky (koupíte s maminkou nebo tatínkem v 
obchodě) a pustíte se do tvoření. Vezmete zelenou čtvrtku papíru, nemáte-li, 
namalujete papír zelenou barvou - můžete použít jakékoliv barvy (vodové, 
temperové, fixy, pastelky).  A máte krásnou louku. 
 
Těstovinové mašličky namalujete různými barvičkami. Po zaschnutí je lepidlem 
přiděláte na papír. Vhodný je herkules, může být i tavná pistole, ale to poproste 
maminku, tatínka o pomoc. 
 
Černou barvou - tuší, pastelkou, fixou uděláte čárky jako tělíčka motýlků i s 
tykadly. 
Na zelenou louku můžete domalovat různé kytičky. 
 
A máme louku plnou motýlků. 
 

 https://www.predskolaci.cz/category/vytvarna-vychova/jarni-tvoreni 

https://www.predskolaci.cz/category/vytvarna-vychova/jarni-tvoreni


 

 
Slepičky otisknuté z ručičky 
 

 



https://cz.pinterest.com/pin/485825878561850423/ 

Čtvrtka papíru, můžete použít bílý i barevný. 
 
Dlaň ruky namalujeme žlutou, nebo hnědou barvou a otiskneme na papír. 
Domalujeme černou pastelkou, nebo fixou nožičky o očičko.  
Červenou pastelkou, fixou namalujeme zobáček a hřebínek. 
Můžeme přikreslit i zrníčka. 
 

 
 
 
 
 

https://cz.pinterest.com/pin/485825878561850423/


Jaro ťuká na vrátka, 

máme malá koťátka. 

Hrají si tu tiše právě, 

         sněženka se choulí v trávě. 

Na koťátka směje se, 

klubíčko to třese se. 

Že ho chytí koťátka, 

odkoulí ho za vrátka. 

 

Kačenka 
 
Kačka, Kačka, naše malá, 
stále se jen kolébala. (kolébání do stran) 
Kolébala sem a tam, 
houpala se do všech stran. (pohupy v kolenou) 
Nepozorná jednou byla 
a celá se překulila. (dřep a překulení na záda) 
 
https://czechtheworld.com/basnicky-pro-deti/#ixzz6s1WiaVan 
 
 
Macek 
 
Leze Macek do pece (kýváme se s rukama v bok) 
je tam hrnec krupice (lezeme po čtyřech) 
na kocoura zadupáme (vyskočíme na nohy a zadupeme) 
na zadek mu nalupáme (plácáme se do zadku) 
ty kocoure ty, ty, ty (pohrozíme prstem) 
nech tu kaši pro děti (ukážeme na sebe) 

 

Naše kočka strakatá 
 
Naše kočka strakatá (pohladíme paleček) 
Měla čtyři koťata (zahýbeme ostatními prsty) 
Jedno černé (pohladíme ukazováček) 
Druhé bílé (pohladíme prostředníček) 
Třetí žluté roztomilé (pohladíme prsteníček) 
A to čtvrté strakaté po mamince okaté (pohladíme malíček) 
 

https://czechtheworld.com/basnicky-pro-deti/#ixzz6s1WiaVan


Zkus si trošku zacvičit, protáhnout si záda jako kočička.  

 

 

Anebo jako motýlek, který mává křidélky, pohybuj nožičkama nahoru, dolů… 

 

 

http://www.jogaprodeti.cz/index.php/pozice?id=134 
 

http://www.jogaprodeti.cz/index.php/pozice?id=134


Jestlipak poznáš, která maminka patří k mláďátku? Tvoje maminka, 
nebo tatínek ti určitě rádi pomohou. 

 

 

 

Můžeš si s maminkou, nebo tatínkem zazpívat písničku o kočičce a 
pejskovi. 



 

https://cz.pinterest.com/pin/2040762321361528/ 
 
 

 

https://cz.pinterest.com/pin/2040762321361528/


Nápady pro starší děti: 

Můžeš si s maminkou, nebo tatínkem přečíst pěknou pohádku o tom, 
jak se ustrašený zajíček přestal bát a zahnal zlou lišku. 

 
O zajíčkovi a lišce  
 
Byl jeden malý zajíček, který žil se svou hodnou babičkou. Měl však jednu 
velkou vadu, že se všeho moc bál. 
Babička mu dobře radí: „Po tmě nechoď, synku, jen se schovej pod peřinku. 
Voda studí jako led, skoč tam – utopíš se hned.“ Až se z malinkého zajíčka stal 
strašpytel. Strejda Honza ho měl rád, říkal mu, že se nesmí tolik bát. Jenže 
zajíček se lekne  
i kdyby před něj jen lístek spadl. Jednou k jejich domovu přišla liška na lovu. 
Zajíci se polekali, honem domů pospíchali. Zajíček malého Pepíčka vleče, ten té 
lišce neuteče. Zajíček se celý třese, kamarádka liška ho už nese. Ted už nesmí 
ztratit čas, chytil lišku za ocas. A v té chvíli liška milá, maličkého upustila. Liška 
skáče, zuby cení, ale nic to platné není. Počkej, liško, já ti dám, na ten strom tě 
nachytám. Pustil ocas, zůstal vzadu, liška netušila zradu. Bolestí se celá choulí, 
na hlavě má velkou bouli. Zajíčkové radost mají a hned domů pospíchají. 
Babička jen tiše vzdychá, „už jsi doma a máš být rád, kdoví co se mohlo stát.“ 
Ale zajíček jí říká: „Já jsem neměl čas se bát.“ Vítali ho, kudy šel. Zahnal lišku 
zajíc malý, všechny děti si s ním hrály, už to nebyl strašpytel. 
 
www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pohadky/o-zajickovi-a-lisce/ 
 
 
ŘÍKANKY S POHYBEM  
 

Pejsek 
 
Ať se děje, co se děje,  jsme na čtyřech jako pejsek a pohybujeme se 
můj pejsek se neusměje.  krčíme ramena a kroutíme hlavou 
Zahrabal si v lese kost,  naznačujeme hrabání 
teď neví kam a má zlost.  pokrčení rameny a pokrčení obočí 
 
Říkanka převzata z  
 
https://clanky.rvp.cz/wpcontent/upload/prilohy/2471/rikadla_basnicky_a_versov
ane_pohadky.pdf  
 
Pampeliška 
 
Pampeliška, maminka  ruce nad hlavou, dlaně vzhůru a otočka 
létavého semínka,   rukama naznačujeme pohyby směrem dolů 
semínko se země chytí,  dřep 
roste z něho nové kvítí.   ze dřepu do stoje 

http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pohadky/o-zajickovi-a-lisce/
https://clanky.rvp.cz/wpcontent/upload/prilohy/2471/rikadla_basnicky_a_versovane_pohadky.pdf
https://clanky.rvp.cz/wpcontent/upload/prilohy/2471/rikadla_basnicky_a_versovane_pohadky.pdf


Říkanka převzata z  
https://cz.pinterest.com/pin/347058715032539665/ 
 
Prstové cvičení 
 
Pro svoji kočičku   Prsty si kreslíme fousky na tvář  
Udělám mističku.   Z dlaní obou rukou vytvoříme mističku 
Dobrotu jí přichystám,  Naznačujeme sypání prsty 
dobré mlíčko do ní dám.   Z dlaní obou rukou vytvoříme mističku a  
     jazykem naznačujeme pochutnávání 
 
 
Říkanka převzata z knihy Jaro, léto, podzim, zima ve školce je pořád prima – 
Kateřina Konvalinková 
 

Rozcvička 
 
1.  Stoj rozkročný, 1 HK vzpažit, 1 HK připažit a hmity nahoru a dolů. „Ptáčci 
 si protahují křidélka.“  
2.  Vzpor klečmo, nahrbíme záda a prohneme. „Kočička se venku protahuje 
 na sluníčku.“ 
3.  Sed široce roznožný, HK vzpažit. Nádech, s výdechem připažíme HK ke 
 špičce 1 DK a poté k druhé. „Malé ptáče si také protahuje svá křidélka.“  
4. Klek sedmo, HK pokrčit upažmo předloktí svisle vzhůru. Otáčíme tělo do 
 stran.  „Zajíčci se ve svých jamkách rozhlíží do stran.“ 
5. Vzpor klečmo – zanožit L a hmity nahoru a dolů. Poté vyměníme DK. 
 „Pejsek si  protahuje tlapky.“ 
6.  Leh snožný, HK upažit. S nádechem HK vzpažit a s výdechem připažit.  
 „A všechna zvířátka už odpočívají.“  
 

POHYBOVÉ HRY K TÉMATŮM:  
 
Zkus se pohybovat jako zvířátka 
 
Kačenka – chůze ve dřepu. 
Pejsek – lezeme po čtyřech (ne na kolenou). 
Kočička – schoulení se do klubíčka.  
Koník – ruce v bok, cval stranou.  
Ptáček – ruce na ramena, poskoky snožmo. 
Žába – výskoky ze dřepu. 
Had – plazení po břiše. 
Medvídek – chůze po patách, pohyby rukama nad hlavou.  
 
Děti si nejprve pohyby zvířátek osvojí a naučí se, jaký pohyb je charakteristický, 
pro jaké zvíře.  
Poté pouštíme či imitujeme zvuky těchto zvířat a dítě se na zvuk pohybuje jako 
zvířátko.  

https://cz.pinterest.com/pin/347058715032539665/


Inspirace: https://www.predskolaci.cz/cviceni-motivovane-zviratky/13896 
 
Pejsek a jeho balonek 
 
Budete potřebovat: balonek, míč, kuželku.  
Pejsek Alík si moc rád hrál s balonkem. Uměl ho i aportovat, to znamená, že jej 
nosil Honzíkovi, když mu jej házel. Pejsek Alík si pro tebe teď připravil pár úkolů 
s míčem a balonem pojď je zkusit. 
 
Úkoly na vyhazování a házení: 
Použijeme míč. Děti drží míč před tělem a hází z polohy “zespodu vzhůru”. 
 
• Tref se balonkem do kuželek. 
• Kdo vyhodí balon výš? 
• Hoď mi! (mamince, tatínkovi, babičce…) 
• Přehoď kuželku (jiný předmět).  
 
Úkoly na vyzkoušení rovnováhy těla i vybalancování balonu na některých 
částech těla: 
Použijeme menší míč či balon.  
 
• Na dlani. 
• Na hřbetu ruky. 
• Ve vzporu klečmo na zádech s možnými posuny těla. (pohybujeme se)  
• Na hlavě. 
• V lehu na zádech přednožit a zadržet balon na chodidlech.  
 
Inspirace kniha: Sportujeme s nejmenšími dětmi – Hana Dvořáková. 
 
Kačenky se batolí 
 
Budete potřebovat: křídu.  
Křídou si nakreslete na zemi cestu a do ní udělejte kolečka, do kterých budou 
děti dávat nohy. Děti se pohybují pouze ve vyznačených kolečkách = stopách 
kachny. Pokud dítě šlápne mimo stopu, může se buď vrátit na začátek, 
pokračovat dál a počítat si přešlápnutí…  
 
Malá káčátka se ztratila a teď jsou na cestě za svou maminkou. Cestu poznají 
tak, že v blátě se obtiskly stopy maminky kachny. Zkus jít jako káčátko.   
 
Inspirace kniha: Sportujeme s nejmenšími dětmi – Hana Dvořáková. 
 
Skotačivé žabičky 
Žabky rády skákají u rybníka. Jednoho dne zkoušely, která z nich doskočí nejdál 
a kolik skoků musí udělat, aby se dostaly k velikému lopouchu. Kam doskočíš 
nejdál ty? A kolik skoků musíš udělat, aby ses dostal k tvému oblíbenému 
plyšákovi? 
 

https://www.predskolaci.cz/cviceni-motivovane-zviratky/13896


Uděláme si startovní čáru. 
• Skok do dálky. 
• Skoky snožmo k danému cíli.  
• Kolik skoků uděláš za 30 sec?  
• Kam až doskočíš 3 velkými skoky? 
 

Kočička a její srst  
 
Budete potřebovat: molitanové míčky  
Kočičky mají moc rády, když je někdo hladí a čechrá jim srst. Zkus si teď být 
také kočičkou nebo malinkým koťátkem. 
 
Maminka, tatínek či sourozenec dítě masírují molitanovým míčkem. Dítě leží na 
zádech či na bříšku může mít i zavřené oči. Potom může dítě namasírovat rodiče 
či sourozence.  
 
Kytičky 
 
Na jaře najdeme venku spoustu kytiček. Na které z nich si pamatuješ? 
Dítě vysloví název květiny a skáče snožmo daný počet slabik slova. 
 
Nabídka slov: Sněženka, bledule, narcis, tulipán, krokus, petrklíč, pampeliška 
 

Barvy kytiček  
 
Rodič říká dítěti barvy jarních kytiček. Dítě se snaží barvu co nejrychleji najít. 
Jakmile barvu najde, řekne, jaká z jarních kytiček má tuto barvu. 
 
Obměna: Během hledání barvy může rodič dítě chytat. Role si potom mohou při 
chycení vyměnit. Barvy pak říká dítě a chytá rodiče.  
 
Bílá – sněženka, bledule 
 
Žlutá – petrklíč, pampeliška, narcis 
 
Červená – tulipán  
 
Fialová – krokus  
Na jaře se líhne z vajíček spousta malých ptáčků. V přírodě můžete pozorovat 
mláďata. Možná nějaké máte i doma.  
Víte, jak to bylo s Ošklivým káčátkem? Pojďte se to dozvědět a zahrát si s touto 
pohádkou. 
 
,,Když vyprávím pohádku, tak mi věř, pohádka sice není pravda, ale ani lež..."  
  
Z knihy Metody dramatické výchovy v mateřské škole 
 



OŠKLIVÉ KÁČÁTKO 
 
Bylo, nebylo, seděla maminka kachna už mnoho týdnů ve svém hnízdě a 
netrpělivě čekala, až se vylíhnou její mláďátka. “Jejda, kde to jsme? Jak je ten 
svět veliký?”, divila se kachňátka, když poprvé vykoukla z vajíčka. “Opravdu si 
myslíte, že celý svět je jen to, co právě vidíte?” odpověděla jim jejich maminka 
kachna. “Ale kdepak, svět je daleko větší. Nebojte se, společně ho postupně 
prozkoumáme. Jste už všechna na světě? Á, ještě jedno chybí a zrovna to veliké 
vajíčko.” A tak maminka kachna ještě čekala. “Píp, píp”, ozvalo se a ze skořápky 
vylezla poslední malá kačenka. Maminka kachna si ji pečlivě prohlédla, ale co 
to, jaké je to ohromné kačátko, které se žádnému jinému nepodobá. 
Poslednímu kačátku se proto všichni vysmívali. Že vypadalo jinak, než jeho 
bratříčci a sestřičky. Jedna žába dokonce řekla: “To je ale divné kačátko a 
pěkně ošklivé.” Ale maminka kachna ho měla stejně ráda. Bylo hodné, i když 
nebylo příliš hezké. 
Každý den všichni společně chodily k rybníku. Jedno po druhém skočily do vody 
a hezky všechny plavaly. “Výborně plavete,” chválila je maminka, dokonce i to 
ošklivé kačátko. Kolem rybníka se potulovala kočka. Podívala se, jak plavou 
kačenky a povídá: “Copak je to za směšné kačátko? Nechcete se ho zbavit?” Ale 
maminka řekla: “Jen ho nechte všichni pěkně na pokoji. Nikomu z vás nic 
nedělá. Možná se časem změní a vyroste ve stejnou kačenku, jako jsme i my 
ostatní.” 
Na statku na dvorku ošklivé kačátko ale stejně každý pošťuchoval, kousal, 
zobákem štípal a pronásledoval. Jednoho dne prolezlo kačátko křovím a raději 
uteklo pryč. Už si nechtělo nechat ubližovat a být smutné.  
Běželo kolem bažiny, kam zalétávaly také divoké husy, které se mu už z dálky 
smály: “Ty se můžeš opravdu chlubit, jak si ošklivé.” Kačátko raději utíkalo pryč, 
ještě dál od bažiny i rybníka, až do širého světa. Ošklivé kačátko rádo plavalo a 
přitom pozorovalo ostatní ptáky v oblacích. Nejvíce si oblíbilo velké bílé labutě. 
Měly tak krásná velká křídla a vydávaly pozoruhodné zvuky. Když labutě 
odletěly pryč, nemohlo na ně malé kačátko zapomenout. 
A tak přešel podzim a nastala zima. Nahoře v oblacích už bylo chladno. Labutě 
odlétaly do teplých krajin. Voda se pomalu měnila na led, začal padat sníh. 
Kačátko se cítilo unavené, byla mu zima a bylo den ode dne slabší a slabší. 
Jednoho dne šel kolem sedlák, všiml si vyčerpaného káčátka a vzal ho k sobě 
domů a celou zimu se o ně pěkně staral. S prvním jarním sluníčkem se kačátko 
znovu vydalo na cestu do širého světa. Konečně si mohlo venku protáhnout 
křídla. Vzpomnělo si na labutě a zkusilo, jestli mu také půjde létat. A opravdu. 
Jaké to bylo pro kačátko překvapení, když letělo stejně jako jeho milované 
labutě. Ani se nenadálo a doletělo k pěkné zahradě, u které bylo jezírko, v němž 
plavaly tři labutě. Kačátko se bálo, že se mu budou posmívat, protože je ošklivé. 
Sklopilo smutně hlavu a na vodní hladině uvidělo svůj vlastní obraz: samo 
vyrostlo v labuť! To bylo ale krásné překvapení! Ze všech stran přiběhly děti a 
volaly: “Pojďte všichni sem, je tady nová labuť, ještě krásnější, než ty ostatní!” 
Kačátko si načechralo křídla a povytáhlo krásný štíhlý, dlouhý krk. Z celého 
srdce se zaradovalo: “O takovém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem bylo ošklivé 
kačátko a teď je ze mě krásná labuť.” A už na novém rybníku zůstalo a dělalo 
radost všem, kteří se na něj přišli podívat. 



Sezení na vejcích  
 
Než se kachňátka vylíhla, jejich maminka dlouho zahřívala vejce, ve kterých 
byla ukrytá.  
Dalo jí to spoustu práce, hlídat vejce dokud se nevyklubala. Chcete vědět, jaké 
to je?  
 
Zkuste si vytvořit měkký pelíšek, na kterém budete zahřívat velké vejce. Stačí 
vám deka, kterou zmuchláte a ovážete nějakou šňůrkou. Nebo zahřívejte svého 
oblíbeného plyšového mazlíčka.                                   
Skořápky zakřupaly a zapraskaly a z vajíček se vyklubala kachňátka.  
 
Jak je svět veliký 
 
Zamyslete se děti, jak si spolu kachňátka hrají a kde bydlí. Své nápady 
napodobte pohybem.  
například:  
- jak plavou v rybníku 
- jak si hrají na schovávanou 
- jak uštipují travičku 
- jak se tulí se k mamince 
- jak spí 
 
Krásné a ošklivé káčátko 
 
Použijte nějakou rekvizitu (zástupný předmět), který bude znázorňovat krásné a 
ošklivé káčátko.  
Třeba dva odlišné šátky. Světlý a tmavý.  
Šátek si přehoďte přes sebe a tím se stanete jedním z káčat. Nejdříve si 
zahrajeme na krásné káčátko.   
Vezměte si před sebe zrcadlo, chytněte ho do rukou a dívejte se na svůj obličej. 
Představte si, že jste krásné káčátko, každý vás obdivuje, jak jste se povedlo. 
(Maminka nebo tatínek Vám může říkat lichotky, aby vám pomohli lépe si to 
představit). Pozorujte svůj obličej, jak se tváříte a cítíte, když slyšíte, že se 
druhým líbíte.  
 
Vyměňte si šátek a představte si, že jste ošklivé káčátko. Druzí se vám 
vysmívají a říkají o vás, že jste ošklivé. Pozorujte svou tvář a vnímejte, jestli je 
vám to příjemné poslouchat, nebo je vám z toho smutno. 
Oba šátky položte na zem vedle sebe. Uff, to je dobře, že už jste děti zase samy 
sebou. Pepíček je Pepíčkem, Maruška zase Maruškou.  
 
Vnitřní hlasy a pocity káčátek 
Šátky stále představují káčátka. Teď leží na zemi. Podívejte se na ně. 
Přemýšlejte a sdělte si, jak se cítí a co si o sobě myslí krásné káčátko. 
A jak se cítí káčátko ošklivé. Když ho nechtějí přijmout mezi sebe. 
A co jejich maminka, měla káčata stejně ráda?  
 



Káče utíká pryč  
Pohybem napodobte káče, které utíká světem. Přeskakuje kameny, běží okolo 
bažiny, chodí po měkkém mechu v lese, po kamínkách na cestě, přeplave 
rybník. S údivem pozoruje ostatní ptáky v oblacích. 
 
Usínající káče 
Uvelebte se do měkkého pelíšku a představte si, že jste hodně unavení. 
 
Je ze mě labuť 
Procitněte, představte si, že jste labuť. Načechrejte si křídla, protáhněte záda a 
krk. Vyzkoušejte si létat jako labuť. 
Projevte radost, jakou asi měla labuť, když se setkala se svými kamarády.   
 
Díky těmto prožitkům dětem pohádka přinesla mnohá poselství. Teď už víme, 
jak se druzí cítí, když se k nim chováme slušně. A jak se cítí někdo, komu se 
vysmíváme. Všechny zvířátka, ale i lidé mají stejnou hodnotu. Nikdo není něco 
více nebo něco méně. Každý z nás si zaslouží lásku. Každá maminka má 
všechny své děti stejně ráda.  
 
První písnička je k poslechu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cgG-
ZwXegTs&list=OLAK5uy_l0vnllv4zFyoEDXwq9DDrzj7I4xJcozuQ&index=30 
 
O jakém zvířátku se v písničce zpívá? 
Slyšeli jste v písničce nějaké zvonění, cinkání?  
Kdo tu písničku zpívá?  
Je to písnička veselá, nebo smutná?  
 
Pro ty, kdo by si chtěli dokonce zazpívat, máme i noty a text. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgG-ZwXegTs&list=OLAK5uy_l0vnllv4zFyoEDXwq9DDrzj7I4xJcozuQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=cgG-ZwXegTs&list=OLAK5uy_l0vnllv4zFyoEDXwq9DDrzj7I4xJcozuQ&index=30


Zvoním, zvoním  
 
Zvoním, zvoním na zvoneček, vykouzlím si pět oveček…hahaha  
A že mám i cinkátka, přikouzlím k nim jehňátka…hahaha 
Zvoním, zvoním na zvoneček, vykouzlím si pět oveček…hahaha 
Jdou ovečky s jehňátky a je konec pohádky…hahaha 
 
Na louce chomáček, nohatý obláček, po mámě pláče. 
Jehňátko tu máme, zvoneček mu dáme, hned zase skáče. 
Na louce chomáček, nohatý obláček, po mámě pláče. 
Jehňátko tu máme, zvoneček mu dáme, hned zase skáče. 
 
Zvoním, zvoním na zvoneček, vykouzlím si pět oveček…hahaha  
A že mám i cinkátka, přikouzlím k nim jehňátka…hahaha 
Zvoním, zvoním na zvoneček, vykouzlím si pět oveček…hahaha 
Jdou ovečky s jehňátky a je konec pohádky…hahaha 
 
Jdou ovečky s jehňátky a je konec pohádky. 
Jdou ovečky s jehňátky a je konec pohádky…hahaha 
 
Z knihy Jiřiny Rákosníkové: Studánko Rubínko, písničku nahrál Hradišťan 
 
A máme tu ještě další písničky o zvířátkách. Umíte zazpívat písničky podle 
obrázků? 
 
S písničkou Skákal pes přes oves  si vyzkoušíme prstíky na rukách, jestli umí 
skákat tak jako ten pejsek. Rozevřete prsty a v rytmu písničky je střídavě 
svírejte do pěsti a zase rozevírejte nejprve. Prsty se tím pěkně procvičí a taky 
posílí. 
 

 

 



U písničky Šel Janeček na kopeček máme pro vás veselý úkol.  
Zkuste místo slov na kopeček, pět oveček, berana, rohama čtyřikrát/třikrát 
tlesknout nebo zadupat jako beran. Komu se podaří mlčet a jen tleskat nebo 
dupat? 
 
 

 
 
S písničkou Halí, belí se pohoupeme.  
Stoupneme si na špičky a zhoupneme se na paty, několikrát opakujeme v rytmu 
ukolébavky, mírně pokrčená kolena nám pomohou, aby houpání bylo pěkně 
plynulé a měkké. 

 



Logopedická chvilka - ,,Jak se vydal jazýček na výlet” 
 
1. Byl jednou jeden jazýček a ten bydlel v Pusinkově. Ráno se probudil a protáhl 
se. Vyplázni jazýček, co nejvíc to jde. 
 
2. Podíval se nahoru, jestli svítí sluníčko. Vyplázni jazýček nahoru k nosánku – 
pohyb jazyka z úst ven a nahoru ke špičce nosu. 
 
3. Nebo jestli je venku bláto po dešti. Vyplázni jazýček dolů k bradičce. 
 
4. Bylo hezky, a tak si vyšel na procházku. Vyplázni jazýček a mrskej jim 
z jednoho koutku do druhého. 
 
5. Na louce se pásl koníček. Jazýček na něj vyskočil a klusal s koníkem dál po 
cestě. Známé mrskání jazyka o patro, které vydává zvuk klusajícího koníka. 
 
6. Když uviděl houpačku, nechal koníka běžet dál a šel se pohoupat. Vyplázni 
jazýček rovně ven a dovnitř pusinky – jazyk se pohybuje ven z úst a zase 
dovnitř v jedné rovině.  
 
7. Sluníčko hřálo a Jazýček dostal žízeň. Ze studánky se napil, jako pije kočička. 
Vystrč jazýček a napodob kočičku při pití mlíčka z misky. 
 
8. Při tom se trochu umazal a tak se musel i umýt. Nejprve nahoře a potom 
dole. Vyplázni jazýček a olízni zleva doprava a zprava doleva napřed horní ret a 
potom i dolní ret.  
 
9. A než se umyl, byl večer, vyšly hvězdy a přišla noc. Byl čas jít spát. Jazýček 
se ještě protáhl a vrátil se do své postýlky v Pusinkově. Dobrou noc! Co nejvíc 
vyplázni jazýček a zase ho schovej do pusinky. 

 
Zdroj: Mgr. Renata Volfová 
 

Nápady na tvoření k logopedické pohádce 
 

V pohádce o Jazýčku si děti vyzkoušely napodobovat kočičku při pití. Pokud 
budete chtít, můžete si s dětmi vyrobit ,,logopedickou kočičku” s pohyblivým 
jazýčkem. Stačí si kočičku stáhnout na uvedeném odkaze, vystřihnout , vybarvit 
a prostřihnout jí pusinku tak, aby se do ní vlezl jazýček. A máte hotovo. Kdo 
chce mít svoji vlastní, originální kočičku, může si ji nakreslit. ☺ S kočičkou 
pracujeme tak, že dítěti ukazujeme, co dělá kočička s jazýčkem a dítě ji 
napodobuje.  
 



 

 

Zdroj, kde najdete i obrázek kočičky ke stažení:  
 
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagog
ika/Logopedie/Orofacion%C3%A1ln%C3%AD_cviky/Ko%C4%8Di%C4%8Dka_a
_jej%C3%AD_jaz%C3%BD%C4%8Dek  
 
Další tvoření 
 
Kočičky mívají na jaře koťátka a není jich nikdy dost, takže můžete v tvoření 
kočiček a koťátek dál pokračovat. K následujícímu výrobku vám budou stačit jen 
barevné nebo bílé papíry (nejlépe tvrdé), nůžky, lepidlo a fixy nebo pastelky. 
Pokud budete pracovat s barevnými papíry, dokreslíte kočičce jen očka a 
vousky, pokud budete mít papír bílý, můžete si kočičku vybarvit podle vlastní 
představy. Nejdříve si ustřihnete pásek papíru na tělo kočičky, ze kterého 
vytvoříte ,,most” a slepíte. Dále si vystřihnete hlavičku s ušima, uděláte kočičce 
očka, dokreslíte vousky a hlavičku přilepíte k tělu. Potom už stačí jen 
vystřihnout a přilepit ocásek a kočička je na světě. Do těla kočičky můžete pro 
děti nachystat jako překvapení a odměnu za práci i nějakou sladkost. ☺   

https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika/Logopedie/Orofacion%C3%A1ln%C3%AD_cviky/Ko%C4%8Di%C4%8Dka_a_jej%C3%AD_jaz%C3%BD%C4%8Dek
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika/Logopedie/Orofacion%C3%A1ln%C3%AD_cviky/Ko%C4%8Di%C4%8Dka_a_jej%C3%AD_jaz%C3%BD%C4%8Dek
https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika/Logopedie/Orofacion%C3%A1ln%C3%AD_cviky/Ko%C4%8Di%C4%8Dka_a_jej%C3%AD_jaz%C3%BD%C4%8Dek


Při tvoření si s dětmi povídejte o tom, že se kočičce rodí na jaře mláďátka, učte 
děti, jak se jim říká, zopakujte si i názvy dalších mláďátek (štěńátka, kuřátka, 
hříbátka, jehňátka atd.), slova s dětmi můžete vytleskávat, ukázat si obrázky 
zvířátek (při popisu využívat předložky, trénovat orientaci v prostoru), povídat si 
o tom, co nám zvířátka dávají, kde žijí, jak se jmenuje maminka a tatínek, 
procvičit si pusinku při tom, jak zvířátka dělají, jak se volá na kočičku. Téma je 
dětem blízké, proto je veškeré aktivity, které vymyslíte, budou určitě bavit. ☺ 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
Obrázky: Pinterest 
 

 

Hravá matematika Hejného se zvířátky 
 
1. Posloupnost děje 
 
Děti (rodiče) si rozstříhají jednotlivé části obrázků. Pak si zkouší poskládat 
jednotlivé obrázky stejně, jako když by děti malovaly. V další fázi si děti mohou 
namalovat, právě podle jednotlivých obrázků, celé prasátko. Obrázek si 
samozřejmě před vytištěním můžete zvětšit.  
 
 
 
 
 



Postupně domaluj překreslený obrázek čuníka a vybarvi jej. Potom si stejný 
obrázek podle tohoto návodu nakresli ještě jednou na čistý papír.  
 

 
 
 



Postupně domaluj překreslený obrázek kohouta a domaluj jej. Potom si stejný 
obrázek podle tohoto návodu nakresli ještě jednou na čistý papír.  
 
 
 

 

 



2. Děti mohou dokreslit k jednotlivým obrázkům tečky nebo puntíky podle počtu 
slabik.  
 

 
 



Poté můžete porovnávat větší x menší 
 
A také si zahrát na "moudrou sovu" - moudrá sova všechno ví, ale odpovídá jen 
ANO x NE.  
Rodič = moudrá sova se ptá dítěte: Na které zvířátko myslím? (můžete využít 
obrázky na počty slabik, nebo jiné obrázky, či hračky zvířátek).  
Dítě pokládá uzavřené otázky (tak, aby mohla sova odpovědět ano x ne).  
Až si je jisté, pak teprve vysloví název zvířete.  
Děti se učí nejen pokládat správné otázky, ale i logickému uvažování. Pro 
zpestření si můžete role vyměnit. 
 
Př. otázek... 
Má tvoje zvířátko 4 nohy?  
Má tvoje zvířátko zobák?  
Je to malé zvířátko?  
Umí zvířátko štěkat? 
 

 

3. Krokování s písničkou 
 
- známou písničku 
 
Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. 

• • • • • • • • 
  
  
- můžete zkusit tleskat na těžkou dobu, těžší varianta je tlesknutí a krok 
současně, ještě těžší varianta místo tlesknutí udělat krok 
 
Podobně můžete zkusit písničku v rychlejším rytmu tleskání (místo tleskání 
můžete využít vařečky jako hudební nástroj) a krok 
 

 

Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu, zimou už  
• • •   •    • •        •    •     •          •     •      •    •        • 
 
se netřasu. 
 •        •



Aktivita: Medový pampeliškový čaj  
 
 

   
 
 
Uvařte si s dětmi báječný jarní pampeliškový čaj!  
Děti se při něm naučí využívat dary naší přírody, užijete si společnou procházku a 
ještě si pochutnají…  
 
Krok1: Na procházku dejte dětem plastový kelímek. Ukažte jim, jak vypadá 
pampeliška a jak utrhnout pouze hlavičku květiny, aby čaj nebyl hořký. Chcete-li mít 
čaj pestřejší, můžete ho obohatit i o sedmikrásky. Na jeden nápoj stačí 4-5 květin.  
Ujistěte se, že sbíráte na místě, které je čisté, kde se nevenčí pejsci.  
 
Krok 2: Doma do kelímku s dětmi nalijte studenou vodu a jemně je properte. Z květin 
možná vyplavou zalezlí broučci, můžete je s dětmi pozorovat a pak vypustit ven.  
 
Krok 3: Dejte dětem jejich oblíbený hrneček. Nachytejte jim půlku omytého citrónu a 
poproste je, aby ho zkusily vymačkat do hrnku, pak do něj děti vloží květy a přidají 
lžičku medu nebo lžičku cukru. Zalijte vše horkou vodou a nechte mimo dosah dětí 
10 minut louhovat.  
 
Krok 4: Zamíchejte a vychutnávejte!  
 
Děti pochvalte, je to jejich první bylinkový čaj vlastní výroby v životě, to si zaslouží 
velké ocenění.  
 
 
 
 



Aktivita: Výroba kouzelné hůlky  
 
 

 
 
 
V období jarních dnů si děti mohou vyrobit kouzelnou hůlku 
 
POMŮCKY: přírodniny, provázky, pastelky  
 
ČAS: 10–30 min.  
 
Tvorba kouzelné hůlky může skvěle zkrátit čas během cesty.  
 
Dítě si najde svůj klacík, může si ho i pomalovat.  
 
Pak uváže provázek a během cesty nebo na domluveném místě postupně přivazuje 
přírodniny, které se mu v přírodě líbí, květy, listy, větvičky atd.  
 
Nezáleží na velikosti.  
 
Někomu stačí hůlka malá, někdo tvoří velkou, plnou kouzelných ingrediencí.  
 
Postupně vzniká hůlka, často může inspirovat pro další hry nebo příjemně provonět 
pokojíček.  
 
 
Zdroj: Kniha Rok v lesní školce  



 

JARNÍ PĚSTOVÁNÍ 
 

Přinášíme vám ještě několik tipů na jarní pěstování. 
 
Stačí vám jakákoliv nádobka, hlína, semínka, dekorace. 
 
Pokud použijete průhlednou nádobu, můžete s dětmi pozorovat klíčení semínek a růst 
kořenů. 
 
Nádobky můžete ozdobit pomocí nalepovacích oček, pokreslit lihovými fixy……. 
 
Nádobky můžete osít pšenicí, travním semínkem, řeřichou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Semínka pro zasetí si můžete vyzvednout ve školce každý  
 
všední den od 7,00hod do 12,00 a od 13,00 do 14,00hod. 
  
Fotky Vašeho jarního pěstování nám prosíme zašlete na: 
msseveracek@seznam.cz. 
 
 
Těšíme se na Vaše fotografie!   

mailto:msseveracek@seznam.cz


 


