Aktivity pro děti z Koťátek
Téma: Kdo žije u potoků, řek a rybníků
1. Motivační pohádka – „Žabka princezna“
Žila žabka princezna, ach ta byla líbezná. Zelená hlava, zelené nožičky, zelené čelo. Zelené bylo
celičké tělo. Žila v lese u modré tůně, jejíž voda pomáhá tomu, kdo láskou stůně. Hlídala v tůňce
vodu, aby byla čistá, a že pro ni jednou přijde princ, to si byla vážně jistá. Žabka zpívala u tůně
své písně. Snila o dni, kdy princ přijede si pro ni, pro žabku, co tu kvůli němu potoky slz roní.
Jeden královský syn právě z honu jede kolem ní, píseň slyší líbeznou, zaposlouchá se do ní.
Zakletou princeznu políbil směle, žabka se promění, vypadá skvěle. A pak byla svatba dlouhá,
nám tu po ní zůstala, jen pohádka pouhá.
Prá ce s pohá dkou – soustředěně poslouchej pohá dku, kterou ti rodiče přečtou a pak odpovídej
na otá zky: O kom byla pohá dka?
Kde pak žila žabka?
Kdo vysvobodil žabku?
Kdopak ví, jak dělá žabka?
Které další zvíře zná te, co žije ve vodě, u vody?
Co roste u rybníka? (rá kosí, lekníny) viz. Příloha č. 1
Jak se říká člověku, který chytá v rybníku ryby?
Kdo v pohá dká ch střežil rybníky? Byl to člověk hodný a nebo zlý?
2. Prstové cvičení – procvičení prstů a čá stí ruky. Dlaň se vlní a napodobuje plavá ní ryby.
V rybníce plavou rybičky,
velký, malý, maličký.
3. Grafomotorika – procvičení jemné motoriky
Vlnky – voda v rybníce viz. příloha č.2
Š upinky u kapříka
4. Matematické představy a barvy – spočítej, kolik rybiček je v každém kroužku viz. Příloha
č. 3
Jakou barvu má ryba, žá ba, najdi ve svém okolí nějakou z těch barev. Zkus najít a pojmenovat i
jiné barvy.
5. Zazpívej si písničku – Holka modrooká
Ž á ba leze do bezu
Rybička maličká
Kapřík viz. Příloha č. 4

6. Pohybová hra s básničkou „Zlobivá žába“
Skákala žába okolo rybníka, (ská ká ní na místě)
vystrčila...(část těla)
(vystrčit danou čá st)
na kominíka.
Kominík se lek,
na kolena klek.
(kleknout na zem)
Ty zelená žábo,
jsem se tě lek.
(ukazujeme prstem ty, ty, ty)
7. Procvič si plosky nohou a rovnováhu.
Ze švihadla a nebo lana si vytvořte kruh, představující rybníček. Zuj si bačkorky a obchá zej po
laně rybníček kolem dokola. Nesmíš do rybníku spadnout.
8. Procvič si skákání
Ze dvou natažených švihadel nebo lan vytvořte potok. Podle pokynů ská kej z vody nebo do
vody a nesmíš se splést. Procvičuj si rychlost, skoky, postřeh.
9. Omalovánka – žá ba a ryba viz. Příloha č. 5 - dodržuj přesnost při vykreslová ní –
nepřetahuj
10. Básnička: „Na hladině rybníka“
Na hladině rybníka,
vlnka s vlnkou utíká.
Řekla kachna druhé kačce:
„Budeme jak na houpačce“
Houpy, houpy, houpity,
pohoupu se já i ty.
11. Vycházka do přírody – popros rodiče a vyjděte si na prochá zku k rybníku. Poslouchej
zvuky zvířat, šplouchá ní vody, zpěv ptá ků , pozoruj vodní živočichy. Mů žeš si vzít tvrdé pečivo a
krmit kachny.
12. Hádanky
Nad rybníkem plachtí tiše, letadélko z hmyzí říše. Kdo je to? …. (vá žka)
Po hladině zvolna plují, ve vlnkách se pohybují. Jindy tito velcí ptáci, mezi oblaky se vrací. Mají
bílé perutě, říká se jim …. (labutě).
13. Říkanka s pohybem: „Voda, voda, vodička“
Voda, voda, vodička, (plá cá me do stehen)
ryba, ryba , rybička, (plá cá me do kolen)
žába, žabka, žabička (tleská me)
udělala: „Žbluňk“

14. Experiment: sleduj, co plave na hladině.
Popros maminku, ať ti dá misku s vodou a rů zné předměty např. kolík na prá dlo, korá lek,
papírovou lodičku, nerezovou a plastovou lžičku. Napřed si jednotlivé předměty prohlédni,
osahej, potěžkej a pak zkus je postupně dávat na hladinu.
15. Vyrob si žabáka z roličky od toaletního papíru
Materiál: rulička od toaletního papíru, čtvrtka, barevné papíry, lepidlo, pastelky (fixy,
voskovky),
nů žky
Postup: barevný papír omotá me na roličku. Na tvrdý papír namalujeme čá sti tělíčka ( nožičky,
ručičky, hlavu a nalepíme na ruličku. Viz. Příloha č. 6
16. Říkadlo – „Žáby“
Žába skáče po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký,
na zelený, strakatý.
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