






















Poznámky – Měla babka čtyři jabka 
Pomůcky: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Úvod: pozdravení / začátek hraní s říkankami 

Jazyk – obrázky/předměty: rodina, ovoce, číslovky  

Pohybová aktivita / Hra 

Jazyk – akce: stejně, dej, budu mít (celá konjugace) 

Pracovní list 1 – popis, diskuse, používání cílového jazyka  

Pracovní list 2 – Vybarvi obrázek!nebo Polep obrázek natrhanými 

kousky papíru! 

Poslech, zpěv a fyzické ztvárnění říkanky 

Závěr: rozloučení / konec hraní s říkankami 

Výzva: babka – naučíme děti k obrázkům slovo „babička“, ale v říkance 
zachováme babku, možné vysvětlení: a) rým jabka/babka, ale jabka/babička 
– to nefunguje, můžeme navázat dalšími rýmy – babka, žabka, kapka apod., 
možné vysvětlení: b) „babka“ je lakomá, nechce dědečkovi dát jablíčka, ale 
„babička“ je hodná. 

 



Poznámky – Sedí liška pod dubem 
Pomůcky: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Úvod: pozdravení / začátek hraní s říkankami 

Jazyk – obrázky/předměty: zvířátka v lese, předložky – pod, nad, 

vedle, v, na, hudební nástroje, stromy 

Pohybová aktivita / Hra 

Jazyk – akce: sedět, pískat, Kde je/sedí?,  Co má?, Na co píská liška? 

Na co tříská liška?, předložky – pod, nad, vedle, v, na 

Pracovní list 1 – popis, diskuse, používání cílového jazyka  

Pracovní list 2 –  Poskládej rozstříhané kousky papíru a nalep je 
zpátky na papír! 
 
Poslech, zpěv a fyzické ztvárnění říkanky 

Závěr: rozloučení / konec hraní s říkankami 

 
Výzva: Tato říkanka je výzvou snad pouze pro uši, děti si zcela 
jistě užijí zvukový doprovod aktivit a je dobré se na něj připravit. 



Poznámky – Kočka leze dírou 
Pomůcky: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Úvod: pozdravení / začátek hraní s říkankami 

Jazyk – obrázky/předměty: zvířátka, díra, okno, počasí, slunce, 
sluníčko 

Pohybová aktivita / Hra 

Jazyk – akce: lézt (dírou, oknem), pršet, zmoknout, uschnout, na 
sluníčku 

Pracovní list 1 – popis, diskuse, používání cílového jazyka  

Pracovní list 2 – Dokresli zvířátka! 

 
Poslech, zpěv a fyzické ztvárnění říkanky 

Závěr: rozloučení / konec hraní s říkankami 

Výzva: Když / Nebude-li = když nebude – Co budeme dělat, když bude 
pršet? Co budeme dělat, když paní kuchařky neuvaří oběd? – Děti 
reagují. 

  



Poznámky – Prší, prší 
Pomůcky: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Úvod: pozdravení / začátek hraní s říkankami 

Jazyk – obrázky/předměty: počasí, zvířata v lese, zvířata na farmě, 

ptáci, místa – les, louka, farma, zahrada, kůň, koníček, koníčci 

Pohybová aktivita / Hra 

Jazyk – akce: pojedeme, až, kukat, plakat, leje 

Pracovní list 1 – popis, diskuse, používání cílového jazyka  

Pracovní list 1 – Kde bydlí ptáčci? Spoj! 
 
Poslech, zpěv a fyzické ztvárnění říkanky 

Závěr: rozloučení / konec hraní s říkankami 

 
Výzva: Luka – slovo, které je v říkance použito místo louka, aby se 
nám říkanka lépe říkala/zpívala a aby se to rýmovalo. Znáte slova, 
která se rýmují se slovem luka? Děti reagují. Leje – používáme, když 
mluvíme, ale správně se to píše / řekne „lije“.  

  



Poznámky – Kutálí se ze dvora 

Pomůcky: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Úvod: pozdravení / začátek hraní s říkankami 

Jazyk – obrázky/předměty: dvůr, zelenina, veliký, velikánský, závora, 
dopravní prostředky, bramborák 

Pohybová aktivita / Hra 

Jazyk – akce: kutálet se, vidět, slyšet, spadnout, koukat, na tebe, projet, 
bramborák 

Pracovní list 1 – popis, diskuse, používání cílového jazyka  

Pracovní list 2 – Spoj tečky a vybarvi! 

 
Poslech, zpěv a fyzické ztvárnění říkanky 

Závěr: rozloučení / konec hraní s říkankami 

Výzva: Velikánská – pomocí obrázků nebo pohybu vysvětlíme 
rozdíl mezi přídavnými jmény „veliká“ a „velikánská“. Věty se 
spojkou kdyby můžeme natrénovat pomocí hry Co bys dělal, 
kdyby...(vymyšlené situace – kdybys měl kouzelnou hůlku, kdybys 
uměl létat apod.). Bramborák  – Vaříme! Ochutnáváme! 
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