
Dobrý den, milí rodiče :-) Všechny Vás moc zdravíme..!  

Kdo by měl zájem, můžete  si vypracovat úkoly k tématu KARNEVAL... Budeme 

rády, pokud nám rodiče zašlou fotografie, jak pěkně pracujete a mohou vás 

také vyfotit v masce:-) (posílat můžete na Messenger - Lenka Luzarová) 

Přejeme Vám pevné nervy a hlavně zdraví :-) 

 Mějte se krásně ! Lenka a Jitka :-* 

 

1. cvičení - reakce na zvukový signál , pohybová hra ,, Na sochy ,, 

 

2. trénovat barvy - hra ,, Čáp ztratil čepičku,, , trénovat barvy jakýmkoli způsobem, kdo 

zvládne tak trénovat základní geometrické tvary ( kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník )  

 

3. Procvičování motoriky mluvidel – artikulační cvičení  

 Vypláznout jazyk – olizovat spodní ret, doprava, doleva (jako když se houpe houpačka) Olizovat 

horní ret doprava, doleva (špička jazyka směřuje nahoru k nosu) 

 Olizovat rty dokola (můžete potřít rty Nutelou, medem, marmeládou) 

 Udělat „bouličku“ – zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří (hrát si na opičku – tlačit jazykem uvnitř v 

puse pod nos, na bradu)  

Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v 

klidu).  

Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet 

stejným způsobem.  

Hra na koníčka – „klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky  

Čertík - rychle vtahovat a zatahovat jazyk dopředu a dozadu, přitom se cvrnká o horní ret, pohyb 

nesmí být do strany. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit. V ústech vytvořit 

jazykem „mističku“. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.  

Malíř – jazykem jezdíme pomalým tempem vpřed a vzad na horním patře (tak jako když malíř maluje 

strop)  

Nafukování tváří – střídavě nafukovat levou a pravou tvář, obě dohromady  



Špulit rty – střídavě vyslovovat hlásku O – E, U – I ( u hlásky O, U musí být rty co nejvíce našpulené, u 

hlásek E, I je důležitý široký úsměv) 

 

 Posílat pusinku mamince 

Kloktání Pití nápojů slámkou ,šeptat ,foukat brčkem do vody (dělat ve vodě bubliny) foukání do 

balonků,. 

 

4. báseň - BRZY BUDE VELKÝ BÁL, HURÁ JE TU KARNEVAL!  

NAFOUKNEME  BALONKY,   OZDOBÍME   ZÁCLONKY,   SCHOVÁME SE 

ZA MASKU , JSME JAK Z   HADÍCH OCÁSKŮ. 



5.výroba papírového klauna

 



            6. píseň pohádky        

 



                     

 

 

 



7. výroba masky, škrabošky  

8.pokusy- 1. skákající vajíčko ( vajíčko nechat přes noc ve sklenici s octem) 

                            2. nafukování balonků ( soda,ocet) 

                           3. letající balonek bez hélia (párkrát rychle otřít o vlasy ) 

9. Bambulín a Berunka - karneval ( najdete na youtube) 

10. pobyt venku - skákání panáka, kresba křídami na chodník 

11. hra ,, na ples,, (převlékání,tanec dle hudby)  



12. pracovní listy, omalovánky

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


