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 Báseň: Veselý drak
Pro  je m j drak veselý?
Že chce létat v ned li?
Pro  se v bec nemra í?
Že mu nikdo nesta í?
Létá vzh ru, potom dol ,
asi má leteckou školu.

((vložit obr. 5 – Veselý drak))

Práce s pohádkou – další aktivity

 Rozvoj slovní zásoby – Dítě a jeho psychika 
Cíl: Procvi ování logického myšlení a pozornos  . 

D   se u í poznávat jazykové h í ky, p irovnání, význam slov. Co to znamená, 
když ekneme, že je n kdo brepta? Co jsou to povída ky? Jaký je drak v dlouha-
tananánský ocas? Je pravda, že Petr nebyl žádný mr ous?

 Rozvoj fantazijních představ – Dítě a svět 
Cíle: Mluvit grama  cky právn , procvi ovat p edstavivost a slovní zásobu, vyjad-

ování ve v tách, používat vhodná slova. 

Co všechno by mohli vid t draci z výšky? Kdybys létal vysoko jako drak, co bys 
cht l vid t? Co legra ního by se mohlo stát? Umíš vymyslet arování na vysvobo-
zení draka? Co by se drakovi nelíbilo? Co by se nelíbilo tob ?

 Rozvoj jazykových schopností a logického myšlení – 
rozhovor na dané téma

Cíl: Rozvoj mluveného projevu.

Pro  lidé cht li létat? ím lidé létali d íve a ím létají nyní? Pro  musí mít pilot 
leteckou školu? Mohl by ji mít i papírový drak? Které dopravní prost edky létají? 
Z eho jsou vyrobené?
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32 Veselý rok s pohádkami

 Procvičování opačných slov – soustředit se, porozumět 
významu slov

Cíl: Rozvoj mluveného projevu.

Strom je vysoký nebo nízký, žeb ík je dlouhý nebo krátký, Petr byl smutný nebo 
veselý, drak se smál nebo mra il, vítr foukal hodn  nebo málo, drak let l doleva 
nebo doprava.

((vložit obr. 6 – spodní ást)) 
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33PODZIM

 Výtvarné aktivity – kolektivní výroba draka, skládání 
papírů do mašliček 

Cíl: Rozvoj výtvarného projevu 

D   se u í papír pe liv  p eložit a zarýhnout, aby p eložený papír dob e držel. 
Vytvá íme s nimi ilustrace k pohádce Pro  se draci sm jí, d   mohou kreslit 
i vlastní zážitky z poušt ní draka.

((vložit obr. 5 – mašli ka na ocas))

 Spolupráce s rodinou – výtvarná dílna s tatínky
Ve školce se d   mohou sejít s ta  nky a v díln  spole n  vyrobit draka na létání 
nebo jako ter  na házení mí k  do drakových úst. U í se práci s papírem, lat mi 
a lepidlem, poznávají pracovní nástroje a jejich bezpe né použi   pod dohledem 
dosp lého (pilka, n ž, sv rák, h ebíky, skládací metr).

 Procvičování jemné motoriky – vážeme uzel a kličku
D   mohou používat slabé provázky, které si uvazují kolem stehna, aby na vázání 
uzle a kli ky dob e vid ly. Nebo lze použít hra ky k tomu ur ené (boty se š rka-
mi, des  ky s dírkami na provlékání aj.).

((vložit obr. vesele pohádky 6 – Uzel a kli ka))

 Piktogramy – jak obrázkem vyjádříme pravidla chování
Umíš nakreslit jednoduchou zkratkou, co se nesmí a nesmí d lat p i cestování 
v letadle, ve vlaku, v autobuse a jiných dopravních prost edcích? Pro  se musejí 
dodržovat pravidla?

vesely_rok_s_pohadkami_zlom.indd   33vesely_rok_s_pohadkami_zlom.indd   33 24.11.2016   16:01:5124.11.2016   16:01:51


