
Týdenní plán                           Třída ,,Hvězdičky“                              

Náměty pro předškoláky                  Logopedická třída      
 

Téma týdne: Kam se ježek schoval? (OŽP)          období od 2.-6.11.2020                             
Ranní kruh 
Přivítání s básničkou. Povídání si     
o tom, jaký je den, měsíc, období – 
časová posloupnost. Motivovaný 
rozhovor o tématu + zadání 
domácího úkolu. 

Cíle 
Poznávání živé i neživé přírody, 
proč a jak musíme přírodu chránit. 
Respektování přírody, ostatních      
i sama sebe. Komunikování             
a vyslechnutí jeden druhého. 

Čteme dětem 
Strašák Plašák a Sluníčko – 
náslech, rozvoj předčtenářské 
gramotnosti. Vyhledávání ježka       
i jiných zvířat v knížkách – práce 
s knihou, umět obracet stránky. 

 

Dítě a jeho tělo 
 
Dechová cvičení – pomalý nádech a výdech nosem, nádech nosem a výdech pusou, nezvedáme ramena. 
Foukací cvičení – vánek, vítr, vichřice - foukáme do ruky, peříčka, bublifuku, spadaného listí – od mírného        
až po velké foukání – dodržování správného dechu – dodržujte mezi sebou rozestupy aspoň 2 metry. 
Pohybové aktivity – lezení po kolenou jako ježek a poté schoulení do klubíčka, opakovat denně 5x. 
Artikulační cvičení hlásky J – jazyk je dole na měkkém patru a mírně vzadu – ježek, jablíčko, jelen, jáma, jíme, 
jahoda, Jana, jogurt, jetel, aj. – říkejte si další slova na tuto hlásku, která vás napadnou + sluchové rozlišování. 
Procvičování mluvidel – podle sešitů na mluvení, každý den 2 cviky – opakovat aspoň 3x. 
Rytmizační hry – na tělo – tleskání, pleskání, dupání s básničkou ,,Padá lupen po lupenu“ (opakování). 
Vytleskávání slov po slabikách – je-žek, je-že-ček, ja-bl-ko, je-len, ja-ho-da, je-tel, je-te-lí-ček…. + počítáme  
tlesknutí – rozvíjíme sluchové rozlišování + předmatematickou gramotnost. 

Dítě a jeho psychika 
 
Povídání si o zvířatech, jak a kde se ukládají k zimnímu spánku, o živé a neživé přírodě – formou otázek             
a odpovědí, např. ,,patří ježek do živé nebo neživé přírody?“ + jiná slova (kámen, strom, srnka, voda, …) – 
rozvíjíme aktivní slovní zásobu, poznávání, myšlení, představivost, pozornost a soustředěnost. 
Ježek – charakteristika – jak vypadá, jakou má barvu, co má na sobě, jaký vydává zvuk, co má rád… - popis        
+ kreslení – nakreslíme si ježka společně, poté jednotlivě každý sám – rozvoj fantazie a představivosti.  
Bodlinky – grafomotorický cvik – krátké rovné i šikmé čáry – orientace na papíře + správné držení tužky. 
Počítání jablíček (žetonků, figurek…) – do 6, více, méně, stejně – rozvoj matematických pojmů. 
Rozklad slova na slabiky a poté hlásky – ježek = je-žek, j-e-ž-ek; jahoda = ja-ho-da, j-a-h-o-d-a  - rozvoj 
sluchové analýzy a syntézy. 
Šeptání – 10 minut denně (dopoledne) komunikujeme pouze šeptem, šetříme si hlásky – hlasový klid.               

Dítě a ten druhý 
 
Hrajeme si ve dvojicích i skupinkách, respektujeme se, spolupracujeme. Navazujeme komunikaci s ostatními 
kamarády i dospěláky. Rozvíjíme komunikaci při všech hrách i aktivitách. Pomáháme si s kamarády při plnění 
úkolů – umíme se domluvit, poradit si, zamyslet se…. 
DÚ – nakreslit, namalovat nebo vytvořit s rodiči ježka a poté ho přinést do MŠ – rozvoj kreativity, pracovitosti,  
představivosti, fantazie…. 

Dítě a společnost 
Poznáváme okolní přírodu a život v ní. Připomínáme si naše třídní pravidla – převážně ta hygienická.  
Povídáme si o tom, proč musí některá zvířata v zimě spát nebo trávit zimu v teplých zemích. Učíme se 
básničku: ,,Povídala babička“ + opakování básně: ,,Padá lupen po lupenu“ – správná výslovnost hlásek. 



Dítě a svět 
 
Proč chráníme přírodu? – rozvoj aktivní slovní zásoby a porozumění. Jaká pravidla dodržujeme v přírodě? – 
uvědomění si přírody všude kolem nás.   
Mluvíme i o ,,nouzovém stavu“, proč je opět zavedený, jaká pravidla musíme my i rodiče dodržovat. 
Připomínáme si pohádku o ,,Koroňákovi“. Doma na youtube.com ,,Pohádka o Koronaviru – maňáskové 
divadlo. 

 

Akce týdne 
 

Činnosti venku 
Okolo naší MŠ nebo v přírodě pozorujeme stromy – 
rozlišujeme je podle velikosti, listů, barev; 
pozorujeme měnící se přírodu, počasí; brouzdáme se 
v padajícím listí… 

 

 
    Povídala babička:                                        Padá lupen po lupenu, 

  ,,Ježek nosí jablíčka“.                                      Pepa stojí pod lípou. 

   Vidím ježka, ťape v lese,                                Pojďte děti honem chytat, 

   na zádech však nic nenese.                             lupeny se posypou. 

  ,,Pověz, prosím, ježku náš,                              Lupeny se pohupují, 

   zda jablíčka moc rád máš?“                            po Pepovi pokukují. 

  ,,Nejsou pro mě potěšení,                                Pepa nechytl ani lupen, 

  občas je jím, když nic není.                             nafoukl se jako pupen. 

  Víš, čemu já přednost dám? 

  Na červech si pochutnám.“ 

 

 

Hra na tělo – vytleskávání (ruce), vypleskávání (do stehen) a vydupávání (nohy) 

básničku: ,,Padá lupen po lupenu“ – po slabikách, při každé slabice vyměníme 

činnost: PA – tleskáme; DÁ – pleskáme; LU – dupneme jednou nohou; 

PEN – dupneme druhou nohou a pokračujeme dalšími slovy z básně…. 

 

Je to výborná hra pro celou rodinu, pokud to někdo splete, tak to nevadí, můžete pak začít 

znovu. Přejeme příjemnou zábavu! 

 

                                                                   

 
 Časopis ,,Strašák Plašák a Sluníčko – čtyři roční období“ lze najít na internetu, zadejte si poté 

ukázky z knihy. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


