
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne:                                Kniha – přítel člověka 

 
Cíle 
Rozvoj aktivní slovní zásoby. 
Naučit se kladnému přístupu         
ke knihám, porozumění textu          
a otáčení stránek. Umět vyhledat 
jednotlivé obrázky, tvary, barvy, 
symboly v knihách. 

 
 
 

Čteme dětem 
Vyberte si doma knížku ze své knihovny a přečtěte si každý den jednu 
pohádku. Ukazujte si společně obrázky i písmenka. 
Děti vám poté pohádku převypráví vlastními slovy – jaké tam byly 
postavy (lidské, zvířecí), které byly kladné a záporné – dobro a zlo, 
jaký byl děj pohádky – porozumění textu. 

 

Dítě a jeho tělo 
 
Zacvičte si s písmenky – pod textem najdete ,,abecedu“ – každý den si zacvičte se 4 písmenky, vždy si povězte, 
                                        co je to za písmeno a zkuste ho ,,napodobit“ – písmenko si můžete potom napsat. 
                                        Cvičení je vhodné vykonávat před jídlem. 
Pohádka ,,O jazýčku“ – artikulační cvičení, správné cvičení s jazykem podle pohádky – dodržování, opakování. 
                                        Toto jazykové trénování můžete dělat každý den. Nezapomeňte na klidný nádech  
                                        a výdech. Cvičení najdete pod textem. 
Rytmizace – vytleskávání slov po slabikách: kni-ha, ká-va, ko-ník, kam-na, ko-mín, ka-pes-ník, ko-zel, ka-bel-ka, 
                     poté počítejte slabiky. 
Obrázek – děti si vykreslí obrázek pod textem, pokud nemáte možnost tisku, tak si ho vykreslí v počítači. 

Dítě a jeho psychika 
 
Kniha – co je to knížka, jak vypadá a k čemu nám knihy slouží? (obrázky, písmena, čísla, informace, pohádky..). 
Jaké máme knížky – obrázkové, písmenkové, pohádkové, naučné (encyklopedie), hádankové, slovníky;  
                                   pro děti,  pro školáky, pro dospělé, pro nevidomé (Braillovo písmo), aj.; 
                                – rozvoj poznávání, pozornosti, soustředěnosti, vnímání, aktivní i pasivní slovní zásoby. 
Autor a Ilustrátor – kdo jsou tito lidé? (autor navrhuje a píše knihy, ilustrátor kreslí obrázky). 
Název knihy – každá kniha má svůj název (jméno), abychom tak poznali, o jakou knížku se jedná. 
Pohádkový kvíz – přečtěte si kvíz pod textem a zeptejte se dětí na odpovědi – rozvoj myšlení. 
Básnička – děti se naučí básničku pod textem ,,Knížka“ – první dva odstavce (v té kreslené knize již ne). 
Hádej, hádej, hadači – pod textem jsou připravené dětské hádanky – po přečtení je nechte chvilku přemýšlet. 
Písmenko K – jaká další slova známe na tuto hlásku? (kniha, káva, koník, kráva, koza, kamna, kufr, komín, aj. 

  

Dítě a společnost 
Moje knížka – děti si vytvoří knížku ze čtyř A4 přeložených napůl a vsunutých do sebe, budou tak mít 8 stran; 

- první hlavní strana bude na název knihy a autora (tím budou vaše děti a název knihy si vymyslí); 
- knihu jim sešijte sešívačkou nebo lepidlem, ať jim drží pohromadě, vnitřní stany  
- si pokreslí obrázky podle toho, jakou si vyberou pohádku – můžou i jednu z těch,  
- které jsme si četli a vyprávěli společně; 
- zeptejte se jich a oni vám o nich poví – to také měly za DÚ minulý týden; 
- papíry můžou být i barevné – hotovou knížku si potom přinesou do MŠ. 

Dítě a svět 
 
České i cizojazyčné knížky – povídejte si o tom, že nemáme jen knihy v českém jazyce, ale i cizojazyčné, 

                   například slovenské, anglické, německé, ruské (pohádka Mrazík), aj. 

na období od 1.3. – 5.3. 2021  



 

 

                                            Pohádka ,,O jazýčku“ 

 

1. Když se jazýček probudil, tak si hezky zacvičil a zoubky si vyčistil – 

v zavřené puse si jazýčkem ..čistíme“ zuby nahoře (ze strany na stranu)  

a pak dole (ze strany na stranu). 

2. Do jedné a pak do druhé tváře se protlačil – pink ponk v puse – špička jazyka 

vytlačí jednu tvář a poté druhou – sáhneme si na ně rukou. 

3. Podíval se do sluníčka – otevřeme pusu a zvedneme jazyk co nejvíce nahoru. 

4. A jak hezky roste travička – při otevřené puse ohneme jazyk co nejvíce dolů. 

5. A šel na procházku – při otevřené puse kmitáme jazykem ze strany na stranu. 

6. Na procházce potkal mlsnou kočičku – olízneme si horní a dolní ret. 

7. Na louce včeličku – bzučíme – zuby na sebe a doširoka roztáhnout pusu. 

8. Viděl na kameni hada – syčíme – zuby na sebe a doširoka roztáhnout pusu. 

9. Slyšel cvrčka v trávě – cccccc – zuby na sebe a doširoka roztáhnout pusu. 

10. Viděl letět čmeláka – bžžžžž – zuby na sebe a našpulit pusu na kapříka. 

11. Slyšel v dálce vláček – šššššš – zuby na sebe a našpulit pusu na kapříka. 

12. Na cestě běžel koník – napodobujeme běh koně – mlaskání…. 

13. Když se už unavil, tak se do domečku (pusa) vrátil a před večeří si zacvičil  

     - opět pink ponk – z tváře do tváře – špička jazyka do jedné a pak do druhé. 

 

 



 

 

               
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 



         Cvičení s ABECEDOU – zkuste si doma zacvičit a napodobit písmenka. 

Dvě písmena chybí, i když děti abecedu celou ještě neumí, tak jim napovězte a písmeno 

napište nad obrázek. Každý den si zacvičte čtyři cviky – každý cvik opakujte 6x. 

                             

 
 

 

 



 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            


