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Maminka a miminko
Úterý 26. 5. 2020
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

2. POKUS

„Naše miminko“
- podle předlohy zkus vytvořit své miminko

„Zkoumáme miminko v bříšku
- „Budoucí maminka pravidelně navštěvuje lékaře, který má
speciální přístroj, kterým se dokáže přes bříško podívat na
miminko uvnitř. Tomuto přístroji se říká ultrazvuk. Díky němu
dokáže pan doktor dokonce poznat, jestli se narodí chlapeček
nebo holčička. Ultrazvuk dokáže vytvořit fotku miminka,
vypadá ale trochu jinak, než fotky, které znáš. Podívej se na
následující obrázky, které jsou pořízeny ultrazvukem a pokus
se vypozorovat, co je na nich asi vidět. Můžeš použít i lupu.
(Obrázky naleznete v příloze)

3. ÚKOL

„Jak vzniká život?“
-V příloze naleznete video, kde je popsáno zrození dítěte,
následně si s dětmi o pohádce povídejte.
- „Dokážeš povědět, o čem pohádka byla? Víš, kde miminko
vyrůstá? Rozumíš všemu? Pokud ne, zeptej se svých rodičů.“

4. MONTESSORI

„Dokážeš seřadit obrázky?“
- Včera jsme si prohlíželi obrázky, jak miminko v bříšku maminky
roste. Vzpomeneš si, jak šly obrázky za sebou?

5. Básnička

„Zopakujte si básničku ze včera s malou obrázkovou
nápovědou“
- rodiče přečtou a nechají děti doplnit rýmy podle
obrázků, nakonec zopakujte celé společně.

1. TVOŘENÍ
- potřeby:
barevná čtvrtka (pokud nemáte stačí bílý papír, který lze vybarvit)
piškot
různé druhy těstovin
fixy
lepidlo

2. POKUS
„Dokážeš rozeznat, co je na obrázcích vidět? Všimni si, jak miminko roste – na každém
obrázku je čím dál více podobné člověku.

3. ÚKOL
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw
Video můžete doplnit i krátkým příběhem, který pohádkově přibližuje stejný proces:
„Každá maminka má v bříšku kouzelnou zemi miminek. Je to místečko, kde jsou jen sama
vajíčka. Jsou menší než špendlíková hlavička a je jich hodně. Leží v měkkých poduškách a
čekají, až přijde jejich chvíle.
Jednou za měsíc se některé zvedne a vydá se na cestu do nedalekého Zámku štěstí. V krásné
komnatě, vyzdobené růžovými závěsy a huňatým kobercem, se usadí do hedvábných
polštářků a několik dní vyčkává, jestli bude patřit mezi vyvolené a připlují k němu semínka.
Dočká se jen málokteré. Semínka naplní komnatu a obklopí vajíčko. Všechna se snaží
proniknout k jeho dychtivému srdíčku. Jakmile se najde vítězné semínko, které bylo ze všech
nejrychlejší, ostatní zase odplují. Šťastné vajíčko se semínkem v srdci se hned pustí do
usilovné práce. Té práci se říká početí a nazývá se tak proto, že počíná život nového miminka.
Děťátko roste a roste. Trvá to dlouho! Maminka, které se ten zázrak v bříšku děje, se na něj
těší, zpívá mu a povídá si s ním. Jednoho dne přijde chvíle, kdy už je mu uvnitř příliš těsno.
Brána zámku se otevře, stěny komnaty povolí a miminko se narodí na svět.
Ale v první chvíli z něj moc nadšené není. U maminky bylo měkoučko a teploučko, zatímco na
světě je chladno a nevlídno. Drží ho nějaké cizí ruce a plácají ho po zadečku. Začne se proti
tomu bouřit a dává to hlasitě najevo. A to je první věc, která se mu tu líbí! V bříšku vůbec
nevědělo, že nějaký hlas má. Zkouší tedy, co se s ním dá dělat, křičí na celé kolo a vypadá to,

že lidé kolem něj jsou rádi. Nejvíc maminka, usmívá se a vypadá šťastně. Ale taky unaveně.
Představovalo si ji krásnější, ale na tom teď nezáleží. Hlavně že v její náruči je teplíčko, jaké
zná z bříška a že u ní má dost mlíčka.“
Doporučujeme také knihu „Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí?“ od Miriam Peškové.

4. MONTESSORI
Tyto obrázky už znáš, dokážeš je seřadit tak, jak jdou za sebou? Obrázky můžeš rozstříhat a
pak sestavit řadu nebo je třeba očíslovat.
Je to docela těžké, viď? Pokud si nevíš rady, můžeš si vzít na pomoc včerejší obrázek, kde jsou
obrázky seřazeny správně.

Logopedické okénko 8

C

Milé děti,
tentokrát si budeme procvičovat výslovnost hlásky C.
Nejprve si musíme rozcvičit pohyblivost rtů a jazyka.
6. Krok: Podíváme se na maminku nebo na tatínka a pěkně se na ně usmějeme tak,
abychom roztáhli koutky úst do strany, ale při tom necháme sevřené rty k sobě a
zoubky schované. 5x opakujeme
7. Krok: Máme stisknuté zoubky k sobě (horní přes dolní) a opět se usmějeme na rodiče,
ale tentokrát ukážeme zoubky. 5x opakujeme
8. Krok: Otevřeme ústa, položíme jazyk za dolní zoubky a zkusíme špičkou jazyka ťukat
na dolní zoubky. Trochu jako datel do stromu.
9. Krok: Našpulíme pusinku a předvedeme zvuk policejního auta ÚÍ, ÚÍ, ÚÍ. Rty vždy
našpulíme a roztáhneme do úsměvu.
10. Krok: A teď si zkusíme vyslovit hlásku C ve zvucích.
Zoubky stiskneme k sobě, rty roztáhneme do úsměvu, jazyk se opírá o dolní zoubky
( nevystrkujeme jazyk ven z pusy) a jemně, potichu vyslovujeme:
 CCC, CI,CI,CI, CE, CE, CE, CA, CA, CA, CO, CO, CO, CU, CU, CU.
 Zahrajeme si „Na zvoneček“ – Jak dělá? CINK, CINK – CINK, CINK.

„ Na šicí stroj“ – šije a dělá CIK-CAK, CIK-CAK.

„ Na miminko“ – Jak dělá? PACI-PACI, PACI-PACI
CAPY-CAPY, DUC-DUC, BÁC-BÁC


Vytiskni si obrázek a můžeš si ho za odměnu vybarvit. Při tom si opakuj zvuky
zvonku, stroje a předváděj malé mimino.

 Zahrajeme si na ozvěnu a opakujeme po rodičích tato slova.
Cíl, cit, cíp, cítí, cinká, cihla, Cilka, cívka, civil, cibile citlivý, cep, cement, celý, cedí,
cedník, cement, celofán, cáká, cape, candát, cavyky, co, cop, copak, couvá, cuká, culíky,
cupitá, cuchá.
 Opakuj tato slova a vytleskej je do slabik. Kolikrát jsi tleskl(a)?
Ce-na, ce-lý, ce-ment, ce-du-le, ca-vy-ky.


Jestlipak umíte odpovědět na tyto hádanky? Naučte se je zpaměti.

Stavějí z nich zedníci,
domy v naší ulici. ( Cihly)

Po čem je den? ( Po noci)

PŘEDŠKOLÁCI
Prohlédni si obrázky, pojmenuj je a řekni, které písmeno ve slově chybí na začátku nebo
na konci slova. Dopiš tiskacím písmenem písmenko podle vzoru do čtverečku.
V, L, L, K, P, T, B, R, A, N

Ahoj, zase za týden. Vaše logopedka.
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