
Téma na měsíc březen: 

„Je tu nová pohádka, jaro ťuká na vrátka“  

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  

NAVOZENÍ TÉMATU, MOTIVACE  

 Četba pohádky Perníková chaloupka  

Rozhovor s dětmi: o průběhu a ději pohádky: 

Co se v pohádce objevilo za hlavní postavy? Co se v pohádce objevilo za postavy kromě Jeníčka a 

Mařenky? Co se jim přihodilo? Proč se děti ztratily v lese? Z čeho měly strach? Jak to všechno 

dopadlo? Co byste udělali vy v jejich kůži? ... 

„Než se Jeniček  s Mařenkou v lese ztratili, sbírali jahody a hezky si při tom prozpěvovali“: 

 Zazpívejte si libovolnou píseň (https://www.youtube.com/watch?v=G86uw6GpGpg)  

 K popisu děje dětem mohou pomoci obrázky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G86uw6GpGpg


 

 Děti si jej mohou i vykreslit.  



 Pohádka  

 
 

 



 Přečtěte si básničku a zkuste, aby ji dítě zopakovalo zpaměti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 

 ČARODĚJČIN PAVOUK – spojování pavučiny, tvorba rovných čar 

 



 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – tvorba dolního oblouku 

 



VÝTVARNÁ ČINNOST 

 Perníková chaloupka z papíru nebo kousků látek  – lepení, stříhání, dokreslování  

 

 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ – malba barvou, stříhání, zdobení barvou 

 

POMŮCKY: tvrdý papír, barevný papír, nůžky, barvy, štětec, lepidlo, kousky látek  



 SKLÁDÁNÍ A VYKRESLOVÁNÍ PERNÍKOVÉ CHALOUPKY 

 

 



ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ   

 PL – PERNÍČKY – urči, který perníček do řady nepatří a proč 

 

 



 



ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY 

 Děti ztracené v lese volaly na sluníčko. Zkus to taky. 

 

 

 

 CESTA LESEM - Jaká byla cesta Jeníčka a Mařenky? Zkusíme se do nich vžít. Jak se v této chvíli 

cítili? Vytvoříme v prostoru na koberci dvě různě dlouhé a klikaté cesty z lana (krátká a 

dlouhá cesta) – Toto jsou dvě lesní cesty, kterými se Jeniček s Mařenkou mohli vydat. Jeníček 

s Mařenkou se museli domluvit a vybrat si cestu, kterou se vydají, a my si to teď také 

zkusíme. 

- Chůze po laně, přeskakování lana sem a tam (snožmo, po 1 noze), chůze ve dvojici (se 

sourozencem), …  

- Můžeme využít švihadlo, provázek, vlnu, … 

 

 

 

 

 

 



ROZVOJ OROMOTORIKY (MOTORIKY JAZYKA A MLUVIDEL) A ŘEČI  

 Malované čtení  spolu s dětmi 

 

 

 



ROZVOJ OROMOTORIKY  

 CVIČENÍ JAZYKA (zvířátka ježibaby) – vyberte si 2 až 3 cvičení, které opakujte častěji během 

dne  

- rychle vysouvej a zasouvej jazyk (kočička ježibaby) 

       -  olizuj rty kruhově špičkou jazyka (auto závodí) jedním směrem, pak druhým  

-  jazyk ven z pusinky, uvolni ho a pohybuj jím zleva doprava a zpět (ještěrka se rozhlíží). 

Pohybuj pouze jazykem, ne spodní čelistí! 

-  zavři pusu a jazykem udělej bouli ve tváři, nejdříve v pravé, pak v levé 

-  rychle zatahuj a vytahuj jazyk, přitom cvrnkáš o horní ret (čertík) 

- klepej jazykem o horní patro (koník)  

- zvedni jazyk za horní přední zuby a pak plácni jazykem dolů  

- nafoukni obě tváře, pak jednu a druhou (žába) 

- vysát vzduch z tváří 

- otevřít a zavřít ústa (kapřík)  

- otevřít ústa a co možná nejdál vypláznout jazyk směrem na bradu, na nos  

- olizovat horní, dolní zuby zepředu i zezadu  

- ťukat špičkou jazyka za horní zuby, ústa zeširoka otevřená, úsměv  

- rozkmitávat volné rty při výdechu (koník frká)  

- zamračit se, usmát se, krčit nos  

- držet tužku mezi horním rtem a nosem (kočičí knír) 

 

 Cvičení Mlsný dráček z pohádky – názorná ukázka 

https://www.youtube.com/watch?v=TOynvt98Js0 

 

 

POBYT VENKU (ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) 

 Na vycházce pozorujte přírodu, stromy. Které stromy rostou v lese? Mají jehličí nebo listy? 

 Skládání chaloupky z různých přírodních materiálů. 

 

BUDEME RÁDI, KDYŽ SE S NÁMI PODĚLÍTE O NĚJAKÉ FOTOGRAFIE ČI VIDEA TŘEBA NA ŠKOLNÍ MAIL 

NEBO MESSENGER.  MYSLÍME NA VÁS A TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ.  

https://www.youtube.com/watch?v=TOynvt98Js0

