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 Pomůcky a potřeby
Psací a kreslicí potřeby, pomůcky na výrobu masek

Příznivý vývoj výslovnosti dítěte můžete v předškolním věku podpořit tak, že budete trpělivě 
a laskavě komentovat činnosti dítěte i probíhající události (s měkkým hlasovým začátkem a se 
správnou výslovností).

 Postup
1.  Postavte se s dětmi do prostoru tak, abyste měli dostatek místa k pohybovým aktivitám 

a abyste na sebe vzájemně dobře viděli.
2.  Čtěte pohádku a doprovázejte ji cviky (v textu jsou napsány kurzivou), které po vás děti zo-

pakují.
3.  Dejte dítěti pracovní list a vyzvěte je, aby si vybarvilo zvířátka, o kterých už slyšelo v pohádce, 

a do vyznačeného rámečku nakreslilo Koblížka (podle své fantazie). 
4.  Můžete rovněž nabídnout k vypracování číslicovou spojovačku s trojicí medvědů. Uhodne 

vaše dítko, jaké písmeno po spojení číslic vzniklo?
5.  Potom si společně vytvořte masky a kulisy a pohádku si zahrajte. 
6.  Reflexe této aktivity může probíhat formou povídání. Zeptejte se, zda si dítě pamatuje nějaké 

cviky na rozcvičení pusinky, jež jste si ukazovali během vyprávění pohádky. 

 Doporučení
■  Příznivý vývoj výslovnosti podpoříme laskavým komentováním činností dítěte a probíhají-

cích událostí. Dítěti zpíváme, povídáme si s ním, zařazujeme další písničky s pohybem („Kolo, 
kolo mlýnský“ aj.), říkadla, rozpočítadla, čteme pohádky, hrajeme na jednoduché Orffovy ná-
stroje, prohlížíme si kreslené pohádky a knížky. 

■  Snažíme se vzbudit zájem dítěte, proto aktivity modifikujeme podle věku, zájmu a pohlaví 
dítěte a přiměřeně je zařazujeme do každodenního programu. Při podezření na obtíže v arti-
kulaci konzultujeme s učitelkou možné vyšetření u logopeda.

■  Významnou úlohu hrají též pediatři, neboť právě oni mohou při pravidelných preventivních 
prohlídkách odhalit odchylky ve vývoji řeči dítěte a doporučit odbornou logopedickou péči.

Pohádka o Koblížkovi
Oblíbená aktivita se zaměřuje na prevenci vzniku narušení artikulace mlu-
vené řeči. Cílem je rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky a oromotoriky. 
Důležitá je i složka porozumění textu a rozvoj představivosti (při vybarvová-
ní zvířátek a při kreslení podoby Koblížka). Dramatizace pohádky podporu-
je rozvoj tvůrčí činnosti a zdokonaluje vzájemnou komunikaci a kooperaci 
na scénáři příběhu. 



Pohádka o Koblížkovi
Milé děti, poslechněte si pohádku o Koblížkovi…

Žili, byli v jedné chaloupce dědeček a babička. Dědeček byl velice mlsný a jednoho dne 
povídá: „Babičko, prosím tě, neusmažila bys mi zase koblížky? Umíš je takové dobré, 
sladké.“ 

Babička povídá: „Ráda bych ti, dědečku, usmažila koblížky, ale máme v komoře už jen 
zbytek mouky.“ 

„Tak mi usmaž alespoň jeden koblížek,“ prosil dědeček. A tak babička udělala dědečkovi 
jeden maličký koblížek. A protože byl ještě horký, položila ho na okno, aby vychladl.

Jenže Koblížek se nechtěl nechat od dědečka sníst, a tak se protáhl (protáhneme si ruce 
a nohy) a rozhodl se, že z okna seskočí a uteče. Seskočil tedy z okna a kutálel se po cestě 
pryč (válíme sudy po podložce). 

Koblížek nikoho nepotkal, takže ho zatím nikdo nesnědl (ukazujeme prázdná otevřená 
ústa s lehce přisátým jazykem na patro za horními zuby, zkoušíme takto vydržet alespoň 
5 sekund). Ale jak se Koblížek přiblížil k lesu, uviděla ho  zvířátka a začala se olizovat (leh-
ce pootevřeme ústa a hrotem jazyka přejíždíme střídavě po horním a dolním rtu, poté 
zakroužíme jazykem kolem celých rtů).

Nejprve potkal Koblížek zajíce (zkusíme zahopsat jako zajíc), který povídá: „Koblížku, 
Koblížku, já tě sním.“

„Ne, nejez mě, zajíčku, řeknu ti básničku.“ A než stačil zajíc odpovědět, spustil: „Koblížek 
smažený, s láskou dělaný, babičce a dědovi jsem utekl a tobě, zajíčku, tobě taky ute-
ču…“ A už se Koblížek kutálel pryč.

Pak potkal Koblížek medvěda (zkusíme jít jako medvěd) a ten povídá: „Koblížku, Koblíž-
ku, já tě sním.“ 

„Ne, nejez mě, medvěde, řeknu ti básničku.“ A než stačil medvěd odpovědět, spustil: 
„Koblížek smažený, s láskou dělaný, babičce, dědovi, zajíčkovi jsem utekl a tobě, med-
věde, tobě taky uteču…“ A už se Koblížek kutálel pryč.

Kutálel se dál lesem a potkal lišku. Liška povídá: „Koblížku, Koblížku, já tě sním.“ 

„Ne, nejez mě, liško, řeknu ti básničku.“ A liška povídá: „Ráda bych si básničku poslech-
la, ale špatně slyším. Už jsem stará. Víš co, sedni si mi na nos, ať slyším!“ Liška byla tak 
rychlá, že než se Koblížek nadál, už ho slupla (sevřeme rty k sobě a jazykem zevnitř stří-
davě tlačíme do jedné a druhé tváře, jako když má liška Koblížka v tlamě).

Liška věděla, že je správné vyčistit si po každém jídle zoubky – a nezapomněla na to 
ani teď a zoubky si důkladně vyčistila (čistíme si zoubky jazykem – lehce otevřeme ústa 
a přejíždíme špičkou jazyka po horní řadě zubů a pak po spodní řadě zubů).











 Pomůcky a potřeby
Mouka, přírodní barviva, voda, sůl, ocet, olej

 1. Příprava
Na přípravu modelíny potřebujeme: 
■  jednu nádobu, ideálně hlubokou pánev nebo hrnec
■  150 g hladké mouky
■  50 g soli
■  300 ml teplé vody
■  1 lžíci oleje
■  2 lžíce octa
■  barvu, nejlépe přírodní (kurkuma, šťáva z řepy, různé květy, zelené slupky vlašských ořechů 

apod.)

 2. Výroba modelíny
■  Smícháme nejprve zvlášť suché ingredience a mokré ingredience. 
■  Pak oboje vložíme do hrnce a vše na mírném ohni pomalu mícháme až do chvíle, kdy se hmo-

ta přestane lepit na vařečku a vypadá jako opravdová modelína.
■  Hmotu je potřeba nechat prohřívat opravdu delší dobu, aby se po zchladnutí nelepila na prs-

ty. Ve výsledku by měla být tak hustá, že v podstatě už nejde dál míchat a má tendenci „držet 
se“ vařečky. 

■  Po zchladnutí je potřeba modelínu hnětením ještě propracovat.
■  Modelínu uchovávejte v chladu v uzavřené nádobě. Při vysušení ztvrdne a většinou bohužel 

ztratí i svou krásnou barvu.

 3. Modelování písmen
Z vyrobené modelíny si děti tvarují písmena – ideálně nejen jedno písmeno, které už znají, ale 
aktivita slouží také k učení se nových písmen, příp. hlubšímu zkoumání tvarů písmen, které děti 
ještě tak dobře neovládají. Mohou si tedy vymodelovat všechna písmena svého jména, případ-
ně jiné slovo.

Modelování písmen 
z plastelíny
Děti si vyrobí vlastní modelínu, z níž pak vytvarují libovolná písmena, nebo 
dokonce celá slova. Poté je znovu smyslově prozkoumávají. Existuje několik 
variant, jak tuto aktivitu pojmout. V ideálním případě je vhodné zapojit děti 
do přípravy od začátku do konce, tzn. od přípravy potřebných pomůcek, ná-
strojů a surovin až po finální úklid.



 4. Další zkoumání
S vytvořenými písmeny pak dítě dále pracuje. Například si zakryje oči šátkem a zkoumá jednot-
livá písmena hmatem. I v této fázi může řadit písmena za sebe, anebo vybírat písmeno, které 
oznámíte. 

 5. Úklid
Při úklidu lze s dětmi rozebrat, co se dá s vlastnoručně vyrobenou modelínou dělat, včetně 
toho, kam ji vyhodit, až se nám nebude líbit; co by se změnilo, kdybychom měli kupovanou 
modelínu, nebo používali umělá barviva či jiné chemické látky.



 Pomůcky a potřeby
Obrázky rodiny, fotografie dětí a rodinných příslušníků, suroviny na výrobu slaného těsta, hře-
bíček (koření), forma ve tvaru srdce (velikost asi 10 cm)

Aktivitu zařadíme do týdenního programu před oslavami Dne matek. S ratolestí si budeme po-
vídat o chystaném svátku, jeho významu, o rodině jako celku i o jejích jednotlivých členech. 
Vyzveme dítě, aby vyprávělo o svém životě, o tom, jak vnímá role členů rodiny, zda mají role 
rozdělené, proč je to důležité atd. 

 Postup
■ Zaměříme se na osobnost matky. Děti mohou popisovat podobu i vlastnosti své maminky.
  Ptejme se jich:
 – Co se jim na mamince líbí?
 – Jak se k ní chovají? 
 – Jak by se měly chovat?
 Snažíme se pojmenovávat pocity, jimiž vyjadřujeme „mám tě rád“, pomocí slov a činů. 

■  Symbolem láskyplného citu je srdce, které můžeme nakreslit, poskládat, vystřihnout nebo 
upéci ze slaného těsta.

■  Seznámíme děti s postupem přípravy slaného těsta. Do mísy společně nasypeme mouku, sůl 
a nalijeme vodu. Vypracujeme těsto. 

Tip
Gramáž mouky a objem vody potřebné k přípravě těsta můžeme převést na hrnky. Pro děti 
pak bude výroba srdíček snazší.

■  Z těsta vytvoříme srdce – vyválením plátu a vykrojením tvaru pomocí formy, anebo vyválením 
válečků a spojením do tvaru srdce či srdíček (nutno spojit vodou). Na odkrajování používáme 
tupé příborové nože. 

■ Vytvořená srdce ozdobíme podle fantazie hřebíčkem či dalším kořením.
■ Upečená srdce propíchneme špejlí a vytvoříme otvor na mašli.

Den matek
Tato aktivita je zaměřena na připomenutí významu Dne matek, tradičního 
svátku, který se slaví druhou květnovou neděli. Činnost rozvíjí praktické do-
vednosti, jemnou motoriku i kreativní schopnosti.



■  Srdíčka spojená z válečků můžeme po upečení naskládat do papírového košíčku vystlaného 
ubrouskem nebo vložit do celofánového průhledného sáčku a převázat mašličkou.

■ Na závěr se s dětmi naučíme tematickou básničku nebo s nimi vytvoříme přáníčko. 

DoPoručení
Vytvarování srdíčka z válečků je poměrně obtížné, proto doporučuji, aby si děti tvarování 
nejprve vyzkoušely na modelovací hmotě.

 Možná obměna
Srdíčka nemusíme tvořit jen z těsta, ale třeba i ze samotvrdnoucí hmoty.

Básničky pro maminku

Mámo, mámo, maminko,
pousměj se malinko,

já ti dárek nachystám,
kytičku z lásky nasbírám,

hodně lásky k ní přimíchám.

Maminky mají svůj den
a já myslím na tebe jen. 
Protože ty jsi nejlepší,

posílám pusinku největší.


