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Balíme na cestu – fráze „mám rád/a“ + 4. pád, vhodné 

v adaptačním období 

Varianta 1 (méně pokročilé děti) 

Cíl 1 – Slovní zásoba (kostky, lego, plyšák/medvídek, panenka, kreslení), Mám rád + 

4. pád  

Při této aktivitě je zapotřeba mít nějakého maňáska, například Momo. Máme připravené 

obrázky hraček a kufru pro každé dítě, rozdáme dětem kufry. 

 Učitelka začne vyprávět: „Momo si balí na prázdniny, ale bojí se, že na něco zapomene a 

potřebuje pomoct! Momo má rád lego, máš rád lego, Vasile?“ „Ano, mám rád lego“ – Dáme 

Vasilovi obrázek lega, aby ho nalepil, a ptáme se dalšího dítěte na stejnou hračku – takto děti 

uslyší vícekrát „Mám rád/a lego“. A takto pokračujeme, až mají děti nalepené všechny hračky. 

Nakonec po jednom děti zopakují (pak sborově), co je v kufru. 

Varianta 2 (pokročilé děti) 

Cíl 2 – Slovní zásoba, sloveso hrát si + 7. pád  

U pokročilých dětí můžeme procvičovat 7. pád: „Momo si rád hraje s legem, hraješ si rád 

s legem, Vasile?“ „Ano, rád si hraji s legem“. 

Navazující pohybová činnost 

Cíl 3 – sloveso „zabalit“ + 4. pád   

Po třídě rozházíme hračky a připravíme kufr (krabici). Jedno dítě hraje na bubínek a ostatní 

děti běhají, když to dítě přestane hrát, vylosuje z klobouku obrázek hračky a vybere někoho, 

kdo to musí „zabalit“ (vložit do kufru/krabice), řekne: „Sisi zabalí panenku“.  Děti se u bubínku 

střídají a měly by se prostřídat všechny děti v „balení“. 
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