
Téma týdne   12.4. – 16.4.2021 

„Měsíc knihy-mami, tati, čti mi!“ 

 

 
 

Obsah: 

1) Rozcvička – „Moje knížka“ 

2) Píseň – „Knihy“ 

3) Pohybová improvizace- „Cesta do pohádky“ 

4) Čtenářská pregramotnost, pohádka–„O ČERVENÉ KARKULCE“ 

5) Písnička – „Červená Karkulka“  

6) Procvičování pozornosti a paměti- pexeso  

7) Omalovánka s úkolem- „Co zajímalo Karkulku?“ 

8) Komunikační dovednosti-„Jaký?“ 

9) Kresba s básničkou-„Kreslíme si chaloupku“- grafomotorika, vnímání 

10) Logopedická průprava-„Perníková chaloupka“- paměť. cvičení 

11) Grafomotorika, zrakové vnímání 

12) Námět na procházku- jarní hledání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bylo by pěkné, kdyby si děti uvědomovaly význam knih a měly povědomí o úsilí, které 

předchází jejich vzniku. Našim cílem je, aby v dnešní počítačové době                                                                                                                                                                                                                   

děti na knížky nezapomínaly. Proto si tento týden můžeme krásu knížek připomenout. 

                                                                                                                   

                                                                                                   

 

 Moje knížka      

 

Knížka se maluje, knížka se píše,  

zveme vás do tajů kouzelné říše. 

(jednou rukou před sebou opisujeme velké kruhy, uděláme hluboký předklon, předpažíme dlaněmi 

vzhůru) 

 

Knížka se maluje, knížka se píše,  

Za naší pohádkou půjdeme tiše. 

(vystřídáme ruce, naznačíme chůzi po špičkách) 

 

Svou knížku otevři, spočítej slova, 

Obrázky prohlédni zase a znova. 

(dlaněmi znázorníme otevřenou knihu, uděláme otočku okolo své osy s rozpažením)  

 

 

 

 



 Písnička „Knihy“        

 

 

 



Pohybová improvizace 

 

Cesta do pohádky 

 

 

Známe cestu do pohádky,  

hop a už jsme v divadle.                               (pochodujeme namístě, poskakujeme vpřed) 

 

Jednou tam a jednou zpátky,  

všechno dobře dopadne.                             (děláme krok vpřed a krok zpět, 

                                                                                                 tleskáme v rytmu slov)      

 

 

 

 

 

 

 



Prosím, čti mi ! 

 

 



Zahraj si se mnou pexeso! Obrázky vystřihni a nalep na tvrdý papír. 

 

 



Omalovánka k pohádce

 



 

Maminko, tatínku – můžeš se mě zeptat?   … rozvoj slovní zásoby, tvorba vět 

 



Kresba s básničkou  

Kreslíme si chaloupku 

 

 

Domek, střecha z perníku, 

Ještě okna, Jeníku.                                         (kreslíme čtverec, střechu, příp. obloučky, dvě okýnka) 

 

Dveře nechme zavřené,  

Dovnitř totiž nechceme.                              (kreslíme dveře, kliku) 

 

Okýnka nám světlo pouští, 

Honem, děti, hop do houští.                       (kreslíme díly okýnek, jeden keřík, květinu) 

 

Ježidědek dostal hlad, 

Tiše, tiše, ať jde spát.                                   (malíř si dlaní hladí bříško a prst si dá před ústa)  

 

 



Učíme se básničku  

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Odkud ten náš holub letí? 

Letím z lesa, milé děti, 

vrků, vrků, vrků. 

 

Cos tam viděl, holoubku? 

Perníkovou chaloupku u černého smrku. 

 

Viděls také Mařenku? 

Jakpak by ne, holenku! 

Viděl jsem ji, s Jeníkem 

krmili se perníkem. 

 

A když z okna na zahradu 

vystrčila bába bradu, 

nebáli se, holoubku? 

 

Kdepak! Zamkli chaloupku 

na cukrový klíč- 

a už byli pryč!                                                                                 

 



     

   Grafomotorika, zrakové vnímání 

 



    Nápadníček na procházku 

 


