Specifický symbol: 21, 39, 43
Pozorně se podívej na jednotlivé obličeje. Popros maminku nebo tatínka, aby ti přečetli
jednotlivé druhy emocí pod obrázkem. Dokážeš tyto emoce napodobit?
Posaď se před zrcadlo, ať na sebe lépe vidíš. Půjde ti to tak určitě snáz.

Specifický symbol: 21
Pokračuj alespoň 3x denně/5minut s procvičováním pusinky a jazýčka v průpravných
cvičeních z předešlého týdne (vyvození hlásky R).
Fixuj písničku, ať si jí spolu můžeme ve školce zazpívat.

Specifický symbol: 39
Pokračuj alespoň 3x denně/5minut s procvičováním pusinky a jazýčka v průpravných
cvičeních z předešlého týdne (vyvození hlásky C, S, Z + Č, Š, Ž).
Fixuj písničku, ať si jí spolu můžeme ve školce zazpívat.

Specifický symbol: 43
Otevři doširoka pusinku, špičku jazyka opři o dáseň za horními zoubky. Udělej zvuk
traktoru: TR, TR, TR.
Vím, že ti jde písmenko R už krásně vyslovit. Pokus se u slov více otevírat pusinku a
artikulovat. Nedrmolit. 😊
Pro procvičování se naučit básničku. Až báseň budeš umět, můžeš si jí dokonce i zazpívat.
Znáš písničku ,,Já mám koně, vrané koně“? Tuto básničku si můžeš zazpívat na úplně
stejnou melodii. Zkus to.

Dechové cvičení: 21, 39, 43
Nakresli si přes celý papír veliký mrak. Natrhej si z jiného papíru menší kousky (kapičky)
a poskládej je vedle mráčku. Vezmi si brčko a nasaj papírek. Potom zadrž dech a papírek
přenes do mráčku, jako to dělá klouček na obrázku s žirafou a flíčky.

Pokud nemáš doma brčko, nevadí. Natrhaný papírek zmuchlej do kuličky a polož na kraj
stolu. Pořádně se nadechni a pokus se papírovou kuličku odfouknout na konec stolu.
Můžeš si vyrobit branku a pokoušet se papírovou kuličku odfouknout do branky.

Popletené věty: 21, 39, 43
Přijdeš na to, které slovíčko je ve větě špatně? Dokážeš popletené slovíčko nahradit
správným?
•

Po obloze pluje frak.

/mrak

•

Psi rádi okusují most.

/kost

•

Myslivci střílejí muškou.

/puškou

•

U řeky kuňká bába.

/žába

•

V boudě bydlí les.

/pes

•

Ze stromu padají lišky.

/šišky

Nezapomeň si vypracované pracovní listy nalepit do sešitu.

