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8. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

Obsah přílohové části 

Dotazník pro rodiče 

Zápis třídní knihy  23.5. – 27.5.2011 

Zápis třídní knihy  30.5. – 4.6.2011 

Školní vzdělávací plán – Oblasti předškolního vzdělávání 

Školní vzdělávací plán – Vzdělávací cíle 

Příklady pohybových her a hudebně pohybových her 
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Příklady pohybových her a hudebně pohybových her: 

Čertovská honička: 

Děti se rozdělí na dvě skupiny, první skupina v počtu 2 – 3 děti jsou honiči, druhá 

skupina (zbývající děti) představují čertíky. Čertíci si zhotoví ocásek zastrčením švihadla 

(provázku, šátku) za kalhoty v zadu v pase. Honiči se ve vymezeném prostoru snaží pochytat 

co nejvíce čertíků a sebrat jim jejich ocásky. Odebrané ocásky honiči ukládají na určené 

stanoviště a chycení čertíci jim ocásky hlídají. Honič, který chytil nejvíce čertíků, vyhrává.  

Hru lze hrát ve dvojicích, jeden čertík a jeden honič, honič po odebrání ocásku se stává 

čertem.  

Had:  

Na hrací ploše umístíme v dostatečné vzdálenosti od sebe dva kužely. Děti se rozdělí 

do dvou stejně velkých skupin. První skupina tvoří tunel a postaví se do řady. První dítě 

v řadě stojí u prvního kuželu. Děti vytvoří tunel postojem ve vzporu stojmo. Druhá skupina 

dětí se postaví před první kužel a za odříkávání říkanky se plazí po břiše tunelem. Po vylezení 

z díry přebíhají ke druhému kuželu. Dítě, které je u něj první tvoří počátek nové řady (hadí 

díry). Ostatní děti se po prolezení staví za něj. Po prolezení posledního hada se děti z první 

skupiny přemístí před druhý kužel a během říkanky prolézají hadí dírou, kterou nyní tvoří děti 

z druhé skupiny. Děti, které prolezou otvorem, běží k prvnímu kuželu a hra se opakuje. 

Říkanka - Had leze z díry, vystrkuje kníry. Za ním leze hadice, má červené střevíce. Bába se 

ho lekla, na kolena klekla. Jen se bábo nelekej, na kolena neklekej. 

Škatule, škatule, hejbejte se: 

Každé dítě má svou značku a na té stojí (malý kroužek). Jedno dítě (bez značky) stojí 

přibližně uprostřed a vyvolává: Škatule, škatule, hýbejte se. Děti musí opustit značky, na 

kterých stojí a najít si novou značku, přičemž vyvolavač se snaží obsadit jedno z uvolněných 

míst. Na koho nezbude volná značka, vyvolává.  

Možná obměna: Děti se rozdělí na tři skupiny, každá skupina je jiné zvíře. Děti stojí na 

malých kroužcích, obručích nebo barevných značkách, jednotlivé skupiny jsou promíchány, 

skupina nestojí u sebe. Na hudbu děti zpívají. Hudba znenadání přestane hrát a pedagog řekne 

například „kočky“. Rychle se přemístí pouze děti ve skupině švestky a hudba pokračuje dál. 

Délka hraní hudby je různá pro moment překvapení. 



 

Myší Kánon:  

Hra uskutečňovaná na hudební doprovod. Děti stojí volně po třídě, na skrčených 

předpažených pažích „nesou proutí“. Na první takt udělají děti tři houpavé kroky dopředu, na 

druhý takt udělají děti tři houpavé kroky pozpátku. Na třetí takt se děti sníží do dřepu a položí 

„proutí“ na zem. Při čtvrtém taktu se zahoupou v kolenou a 3 x natočí pánev vlevo a vpravo, 

jako když vrtí ocáskem.   

Vlčí mák: 

Hra uskutečňovaná na hudební doprovod. Polovina dětí klečí nebo sedí na patách různě 

rozptýlené po místnosti. Paže mají vzpažené a představují obilné klasy, které se vlní ve větru. 

Druhá polovina dětí stojí také volně v prostoru a představují vlčí mák. Na 1 – 4 takt se klečící 

děti uklánějí vpravo a vlevo se vzpaženými pažemi, stojící děti vedou střídavě paže čelnými 

oblouky vzhůru a ven. Na 5 – 8 takt se stojící děti otáčejí kolem své osy, paže mají vzpažené. 

Po několika opakování se děti vymění. Písnička: Vlčí máky plné pýchy, nad obilím vznáší 

květ, ale první větřík z jíchy roznese je v širý svět. 

Rak: 

Dvě švihadla ve vzdálenosti 40 – 50 cm od sebe tvoří potůček. Do potůčku se posadí 3 až 4 

děti – počet stanovišť je zvolen podle počtu dětí.  Po celé ploše je rozhozeno více drobných 

předmětů, které představují kamínky. Na signál děti – raci opustí svá stanoviště a během 

říkanky lezou po celé ploše po zadu a bříškem na horu, pánev nad zemí. Po cestě si na bříška 

ukládají kamínky, které si odnáší do svého potůčku. Po skončení se děti vrátí do svého 

potůčku, cestou již nesbírají kamínky. Skupina, která posbírala nejvíce kamínků, vyhrála. Po 

návratu do potůčku si děti sedají do sedu skrčmo pro relaxaci.   
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