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DOBRÉ SLOVO, VLÍDNÁ VĚTA
JE KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM SVĚTA.
KLÍČEK, KTERÝ ODEMYKÁ
KAŽDÉ SRDCE, CO TU TIKÁ.

Vážení rodiče,
začal nám nový školní rok, za okny se začíná příroda halit do podzimních barev…a my
jsme si pro Vás připravili náš časopis „KLÍČEK“ pro podzimní a zimní dny.
Najdete v něm nejen zprávičky z jednotlivých tříd, ale také např. informace o projektu
„SPORŤÁK“, dočtete se, co nás čeká a obsahuje také informace pro Vás rodič. Nesmí
chybět něco málo pro tvoření a přemyšlení.
Chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci při zavedení aplikace LYFLE, která je pro naši
komunikaci určitě přínosná! Všechny informace jsou u Vás okamžitě a vy víte, co se
zrovna v naší MŠ Klíček děje.
Přeji nám všem, abychom si užili klidné, pohodové a barevné podzimní dny a moc se
těším na naše společné setkání při přípravě zahrady na zimu.
Vaše ředitelka Andrejka.

Kontakty:
Mobilní číslo MŠ: 739 318 641,
email: andrea.gahurova@mshajkaub.cz
aplikace Lyfle – omlouvání dětí, zprávy, informace z MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA A SOCIALIZACE
Mateřská škola je místem, kde dítě navazuje své první vztahy s vrstevníky. V rámci
každodenního pobytu v mateřské škole děti poznávají jiné děti, a to jak ty, které rychle
navazují kontakt s ostatními, tak i ty, které si raději hrají samy.
Vstup do mateřské školy je pro dítě velkou změnou, musí si zvyknout na nové dospělé
osoby, musí se přizpůsobit novému prostoru a vyrovnávat se se svými potřebami ve
velkém počtu jiných dětí.
Potřeba navazování mezilidských vztahů, potřeba rodičovské lásky, komunikace a
sociální interakce patří k základním potřebám každého člověka. Dítě v rámci socializace
vrůstá do sociálního prostředí, které ho obklopuje. Složení prvního sociálního prostředí
ovlivňují rodiče, kteří jsou nejdůležitějšími osobami pro děti batolecího dítěte, ale i
dítěte v mateřské škole. Po nástupu do mateřské školy nastává pro děti obrovský zlom.
Dítě se musí odpoutat od jemu důvěrně známých osob, od jeho rodičů, a rodinného
prostředí. Dalším úkolem dítěte je navazovat v prostředí mateřské školy, které zpočátku
pro něj představuje neznámé prostředí plné neznámých lidí, vztahy se svými vrstevníky i
novými dospělými osobami, dospělými autoritami. Mezi dětmi v mateřské škole tak
dochází k vytvoření vztahů pozitivních i negativních.
Tři aspekty socializace:
1. Vývoj sociální reaktivity – u dítěte dochází k vývoji bohatě diferencovaných emočních
vztahů k lidem (dítě někoho miluje, někoho nemá rádo, ...).
2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací – jedná se o vývoj sociálních
norem, které si dítě vytváří na základě zákazů a příkazů, jichž se mu dostává od
dospělých jedinců, kteří pro něj představují vzor. Tato pravidla postupně přijímá za své,
dochází k jejich zvnitřnění. Tyto sociální normy, zvnitřnělá pravidla, pak již usměrňují
jeho chování a jednání. Tyto sociální normy ovlivňují dále jeho postoje, reakce.
Díky pravidlům, která jsou v prostředí mateřské školy závazná, a děti ví, že je musí plně
respektovat, se u nich rozvíjí sociální kontrola. V prostředí mateřské školy se dítěti
dostává většinou okamžité přímé zpětné vazby na jeho reakce, chování a jednání.
Skupina dětí v mateřské škole často při nevhodném chování dítěte poskytuje tomuto
dítěti negativní zpětnou vazbou. Děti také mohou zaujímat – a často tomu tak je –
obranný postoj vůči nevhodným reakcím, nevhodnému chování jiného dítěte.
3. Osvojování sociálních rolí – tedy osvojování vzorců chování a postojů, jež odpovídají
věku, sociálnímu postavení, pohlaví, povolání, rodinnému stavu jedince apod.

V mateřské škole si dítě také osvojuje sociální roli či role určené jeho postavením vůči
učitelkám a ostatním dětem.
Dítě si také v prostředí mateřské školy buduje své postavení ve skupině ostatních dětí. V
sociální skupině dětí v mateřské škole zastávají jednotlivé děti různé role.

Zpravidla se jedná o tyto role:
vedoucího, hvězdy – jedná se o v kolektivu oblíbeného jedince, kterým je zpravidla
sebevědomé dítě, jež si je svého postavení v kolektivu, své pozice a moci, které má nad
ostatními dětmi, vědomo;
šedá eminence – jedná se o jedince, který má blízko k vedoucímu, hvězdě kolektivu.
Šedá eminence ovlivňuje názory, postoje, jednání vedoucího kolektivu;
mimo stojící jedinec – jedná se o dítě, které se ostatním dětem straní z vlastní vůle;
outsider – jedná se o dítě, které je vyloučeno z kolektivu;
Role v kolektivu, kterou zastává konkrétní dítě, se mění, podobně jako se mění sociální
role v průběhu života.

KLÍČEK OD BERUŠEK
Do beruškové třídy ve školním roce 2022/2023 nastoupilo 28 dětí z toho 16 primátorek a 12
primátorů ve věku od 3 do 5 let. Obavy z neznámého prostředí, nových kamarádů a prvního velkého
odloučení od nejbližších zvládly děti na jedničku s hvězdičkou. Občasné slzavé údolí, vzdor k tomuto
nelehkému období našich nejmenších, bezesporu patří. Proto z toho nebuďte maminky a tatínkové
smutní. Vaše - naše děti jsou v bezpečném prostředí, obklopeni láskou, porozuměním a pochopením
k jejich individuálním potřebám.
Společně jsme si vytvořili bezpečná pravidla nejen ve třídě, ale i na naší kouzelné přírodní zahradě.
Každý den je jiný nejen pro nás, ale i pro vaše děti. Dětem nabízíme spoustu činností a aktivit a
společně vytváříme náš dne. Někdy malujeme, hrajeme si, tvoříme, cvičíme, zpíváme, společně si
užíváme a zvykáme na chod v naší primátorské školičce.
Děti mají před sebou spoustu času se všemu v klidném prostředí naučit a osvojit si potřebné znalosti,
dovednosti a postoje.
Pokud neuvidíte obrázek na nástěnce… nebuďte smutní. Své děťátko znáte nejlépe a víte, co má
v tomto věku nejraději. Někdo rád maluje, ale někdo raději skládá úžasné stavby z lega a jiných
konstruktivních stavebnic. Děti se rozvíjí spontánně a přiměřeně dle svého věku a individuálních
potřeb.
Trénujeme oblékaní a věřte, že je to občas hektické. „Tohle není moje bunda! Já nemám ponožky!
Kde mám boty?“ Pokud nás podpoříte i vy a dáte dětem dostatek prostoru pro samostatnost při
těchto sebeobslužných činnostech, tak vše brzy společně zvládneme! To, co dítě jednou zvládne
samo, to už bychom za něj dělat neměli…
Na zahradě si děti užívají „vaření“ z přírodnin, vody a bláta. Učí se pohybovat po nerovném,
vyvýšeném terénu. Skvěle funguje spolupráce se staršími dětmi. A schovávačky v keřích jsou oblíbené
hlavně pro primátory. Tam vznikají hry, které by asi ani nikdo z nás nevymyslel ☺.
Také už si děti chystají vše potřebné ke svačince i obědu. Jsou šikovné a rychle se učí. Dětem nabízíme
ochutnávat oběd podle jejich volby. Respektujeme jejich chuť a množství porcí. S klidným srdcem
můžeme potvrdit, že paní kuchařka vaří úžasně.
Odpočinek po obědě začíná pohádkou, zpíváním ukolébavek, ale i kouzelným posypátkem dle přání
dětí.
Odpolední činnosti jsou zaměřené na individuální činnosti a rozvoj dítěte, kolektivní, námětové a
konstruktivní hry dle přání dětí.

Učitelka je tady pro děti a také pro Vás – RODIČE.
VŠE CO DĚLÁME, DĚLÁME PRO VAŠE – NAŠE DĚTI

PODZIMNÍ RADOVÁNKY U BERUŠEK

KLÍČEK OD SLUNÍČEK

Prázdniny utekly jako voda a my se společně vracíme zpět do naší školičky. Do
sluníčkové třídy přichází spousta kamarádů, kteří ještě o prázdninách chodili do
beruškové třídy. Celkem je v naší třídě 28 dětí, z toho 13 kluků a 15 holčiček. Každý den
se na děti těší paní učitelka Verunka a paní učitelka Adélka, která k nám přišla také po
prázdninách.
V září jsme se seznamovali, vytvářeli si společně třídní pravidla. Jedno z pravidel je
pravidlo „sluníčkové“ a to bylo dáno – jsme kamarádi a máme se rádi. Další pravidla
jsme si vytvářeli postupně dle konkrétních situací. Během školního roku můžeme
pravidla kdykoli měnit a pracovat s nimi. Září se přehouplo v říjen a většina dětí se bez
problémů adaptovala. Mezi dětmi vzniklo spoustu nových přátelství.
Předškoláci se pilně připravují na školu, učí se správně držet tužku, procvičují
grafomotoriku, plní různé úkoly, do kterých se velmi rády zapojují i mladší děti.
Postupně se děti snažíme vést k samostatnosti ve všech činnostech.
Témata volíme tak, aby děti zaujala, ale také aby rozvíjela jejich znalosti a dovednosti,
vytvářela správné postoje. Společně jsme se seznamovali, dělali různé pokusy, v
jablíčkovém dnu jsme si připravili mošt, ochutnávali ovoce a zeleninu, naučili se různé
básničky a písničky, přišla nás na zahrádku navštívit víla Elvíra…
Naše třída se i v letošním roce účastní projektu „Sporťák“ v rámci, kterého chodíme s
dětmi každou středu sportovat. Dětem se věnují dva páni učitelé, kteří mají pro děti
vždy připravené různé pohybové hry, hrají s dětmi různé sportovní soutěže, učí děti hry
s míčem. Děti sportování moc baví! 😊
Teď se společně s dětmi těšíme na každoročně pořádanou Podzimní slavnost, která se
koná na školní zahrádce.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY U SLUNÍČEK

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ RÝMA A KAŠEL U DĚTÍ

CO JE TO RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ? = infekce dýchacího ústrojí vyvolané viry nebo bakteriemi

PODSTATOU DOBŘE FUNGUJÍCÍ IMUNITY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
JE DÍTĚ VŽDY DOLÉČIT!
Jak se přenáší respirační onemocnění?
Přímou cestou – kapénky Čím menší kapénka tím déle vydrží ve vzduchu.
Nepřímou cestou Přes kontaminované předměty, ruce.

VIROVÁ RÝMA = NACHLAZENÍ
Nachlazení je pouze jiný název pro virovou nákazu a je stejně infekční „Nachlazení“
je akutní nakažlivé onemocnění, jehož vyvolavatelem jsou respirační viry!
Inkubační doba – 2 až 5 dní.
I když je inkubační doba krátká, maximální vylučování viru může být až 7 dní, u dětí, které neumí smrkat
až 14 dní!

BAKTERIÁLNÍ RÝMA = ZELENÁ RÝMA = HNISAVÁ RÝMA
Navazuje nejčastěji na virovou rýmu – jednoduše je tělo oslabené virem,
a proto je náchylnější na bakteriální infekci.
U bakteriální rýmy častěji vznikají akutní nepříjemné komplikace,
jako je – zánět středního ucha (otitis media acuta),
sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), nebo zánět dolních dýchacích cest.

ADENOIDNÍ VEGETACE – ZBYTNĚLÁ NOSOHLTANOVÁ MANDLE
Dochází k ní nejčastěji kvůli opakovaným rinosinusitidám, bakteriálního rázu.
Chrápou - Huhňají - nedoslýchají - špatně dýchají - nevyspalé, unavené –
pootevřená ústa, dýchají ústy - oploštění hrudníku

ALERGIE
„Paní učitelko, ale to je alergická rýma a kašel!“
Alergie je chronické onemocnění!
Zákonný zástupce je povinen přinést potvrzení od lékaře, že dítě trpí chronickým onemocněním!
Je to v zájmu zákonných zástupců,
protože bez tohoto potvrzení je dítě s projevy alergie považováno
za potenciálně infekční a posláno do domácího léčení!

SOKOLÍK PŘILETĚL I DO NAŠÍ MŠ
Tento rok jsme se opět zapojili do projektu s názvem „Se sokolem do života“. V rámci
programu se děti po celý školní rok se děti věnují všestrannému tělesnému rozvoji a při
cvičení zapojují všechny části těla. Velkou výhodou jsou již vytvořené systematicky
uspořádané jednotlivé lekce včetně motivačních pomůcek, velkého množství
rozmanitých pohybových aktivit, hodnotících prvků i medailí, které děti v červnu obdrží
za celoroční snahu a vytrvalost.
Součástí projektu je i spousta nesportovních činností. Jako třeba plnění úkolů z
barevných sešitů s pracovními listy, nalepování samolepek do archů a jiné tvoření. Na
velkého plyšového „Sokolíka“, který mezi nás jednou za dva týdny přilétne a poví nám,
jaké cvičení si pro nás připravil, se děti velmi těší. Hravé, nenásilné zapojení dětí do
pohybu a motivace se zvířátky nás prostě baví. Proto jsme se již nyní přihlásili do
druhého ročníku této prospěšné aktivity.

SPORŤÁK U PŘEDŠKOLÁKŮ ANEB POHYB JE ZÁBAVA
Již několikátý rok se účastní naše MŠ za podpory města Uherský Brod projektu SPORŤÁK
– Pohyb je zábava. Předškoláci chodí každou středu na ZŠ Pod Vinohrady v Uherském
Brodě, kde se za pomoci trenérů, tamních zkušených pedagogů, zdokonalují v
pohybových aktivitách. Děti začínají nejprve rozehřívacími aktivitami (rozcvičkou), poté
je čekají aktivity na rozvoj celkové pohybové zdatnosti, a to vše formou hry.
Dále děti čeká v rámci projektu Sporťák výuka bruslení na zimním stadionu v Uherském
Brodě, míčové hry opět na ZŠ Pod Vinohrady a atletika v tělocvičně při ZŠ Mariánské
náměstí.
Děkujeme, že se můžeme projektu účastnit a za čas, který trenéři dětem věnují. Přivést
děti k radosti z pohybu a naučit je, že sportovat je přirozenou součástí života je moc
důležité a věříme, že děti si tuto skutečnost sebou ponesou, i když naši MŠ opustí a
vydají se do „velkého světa“!!!

CO NÁS ČEKÁ V NAŠÍ ŠKOLIČCE?

LISTOPAD
4. 11. 2022 Logopedická depistáž v MŠ
10. 11. 2022 divadlo LEONTÝNKA „ Jak se brouček ztratil“
22. 11. 2022 vyšetření očiček v MŠ – PRIMAVIZUS

PROSINEC
6. 12. 2022 návštěva Andílka v MŠ Klíček – Mikulášská nadílka
7. 12. 2022 divadlo HORÁKOVÁ „Vánoční pohádka“
15. 12. 2022 Vánoce v MŠ
dopoledne Vánoce pro děti (zvyky, tradice, dárečky)
odpoledne Vánoční odpoledne pro rodiče

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 MŠ UZAVŘENA
2. 1. 2023 zahájení provozu MŠ v roce 2023

NĚCO PRO PODZIMNÍ PRIMÁTORSKÉ ŠIKULKY☺

…NASTÁVÁ PRO DĚTI TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ ČAS…
...ČAS TĚŠENÍ, RADOSTI A OČEKÁVÁNÍ…

NĚCO PRO VÁNOČNÍ PRIMÁTORSKÉ ŠIKULKY☺

Jindřich Balík
Vánoce
Cinky linky, zvonek zvoní,
ve vaně se kapr honí,
zmrzla voda v potoce, cinky linky,
cinky linky, za dveřmi jsou Vánoce.

Jindřich Balík
Už je pár dní do Vánoc
„Sníh se sype jako cukr,
na dům, na plot, na kočku,
Sníh se sype jako cukr na mandlovou vánočku.
Začala tichá bílá noc, už je pár dní do Vánoc.“

Jiří Žáček
Jmelí
Teta Zima město bělí,
utíkáme koupit jmelí.
Neseme ho velký kus,
vystačí nám na sto pus
. Až si dáme stou a prvou,
mlč a nehni ani brvou.
Když je chladné povětří, pusami se nešetři!

Zvyky, které se pojí s Vánocemi jako pouštění skořápkových lodiček, lití
olova, krájení jablíček či házení střevíčkem. Některé se dodržují téměř v
každé rodině, jiné se spíše vytrácejí. Vánoční ochutnávka základních zvyků
a tradic.

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ ZVYKY A TRADICE
BRAMBOROVÝ SALÁT A KAPR
Není jiný den v roce, kdy by tolik lidí mělo v České republice před sebou stejné jídlo – bramborový salát
a kapra. Někteří kapra nahradili kuřecími či vepřovými řízky, jiní kapra či řízky nemají v trojobalu a
nemusí být ani klasický bramborový salát s majonézou. Variací na oblíbenou klasiku je mnoho.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ A DALŠÍ
A když jsme u toho jídla, na vánočním stole nesmí chybět ani vánoční cukroví, ovoce, oříšky a případně
i jiné dobroty.

JMELÍ
Je jedno, jestli jste si pořídili zelené, postříbřené či pozlacené větvičky, ale určitě se nezapomeňte pod
zavěšeným jmelím políbit. Tradice říká, že takové políbení nám zajistí dostatek lásky po celý příští rok.
Ale pozor, jmelí si nesmíme koupit sami, ale musí nás jím někdo obdarovat.

KRÁJENÍ JABLÍČEK
K tomu se přistupuje po štědrovečerní večeři. Pro štěstí a zdraví v příštím roce je důležité objevit
hvězdičku z jadérek.

HÁZENÍ STŘEVÍČKEM
A přichází chvíle pro svobodné dívky. V místnosti mají hodit střevíčkem přes hlavu. Pokud špička boty
bude směřovat ke dveřím, znamená to, že se v příštím roce provdá a z rodného domu odejde.

LITÍ OLOVA
Dnes už se olovo ve většině rodin nelije, ale možná si i tuto tradici chcete alespoň zkusit. Nejdříve si
sežeňte olovo. Prodávají se přímo sady na lití olova, ale koupíte ho i v loveckých a rybářských
potřebách. Olovo roztavte a nalijte ho do nádoby s vodou. Podle vzniklého tvaru se dotyčný dozví, co
ho čeká v následujícím roce. Výklady tvarů jsou rozmanité.

ZPÍVÁNÍ KOLED
Někde se doma zpívají koledy u stromečku, možná se jen poslouchají. Tak jako tak vánoční koledy k
tomuto kouzelnému času patří.

ZLATÉ PRASÁTKO
Vánoční svátky se většinou pojí s velkým množstvím jídla. Co takhle se postit alespoň na Štědrý den a
počkat si až na večeři? Uvidíte letos zlaté prasátko?

SKOŘÁPKOVÉ LODIČKY
Rozlouskněte vlašský ořech tak, aby se vám skořápka nerozpadla, zbavte ji ořechu a vložte do ní svíčku,
kterou zalijete voskem, aby dobře držela. Skořápku s hořící svíčkou pošlete ve velké nádobě s vodou
(případně ve vaně) na cestu. Podle toho, jak lodička pluje, odvodíte vaší životní dráhu. Budete pořád
setrvávat na stejném místě, nebo se pustíte na cesty?

STOLOVÁNÍ PŘI ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI
Podle pověr by u stolu měl sedět nejlépe sudý počet lidí. Pokud není, dává se jeden talíř navíc. Od
štědrovečerní večeře nesmí nikdo vstávat. To pochází z pohanského zvyku. Věřilo se, že v tento den se
dostávají na svět duše lidí, a kdyby si někdo zvedl, duše by jeho místo mohla nahradit a daný člověk by
do roka umřel. Ale dost o smutných věcech. Raději ještě myslete na kapří šupinku pod talíř. To, abyste
měli v příštím roce hodně peněz.

ROZDÁVÁNÍ DÁRKŮ
A samozřejmě nesmíme zapomenout na ten pro děti nejdůležitější zvyk – dárky pod
stromečkem. Konečně děti rozbalí dárky, kterých se už dlouhý čas před Vánocemi nemohly dočkat.

VÁNOČNÍ STROMEČEK
A na závěr pojďme zmínit velmi důležitý symbol Vánoc: stromeček. Ať už budete mít živý, umělý nebo
třeba dřevěný stromeček, přejeme vám nejen hodně dárků pod ním, ale celkově pohodové svátky.

LOGOPEDIE HRAVOU FORMOU U VÁS DOMA V KLIDU A TEPLE
Logopedie je nauka o lidské řeči, jejích poruchách, diagnostice a léčbě.
Řeč se tvoří na výdechovém proudu vzduchu, jednotlivé hlásky pak správným
postavením mluvidel /jazyk, rty, zuby, čelisti/.
Když dítě špatně hospodaří s dechem, neumí správně dýchat, má špatnou hybnost
mluvních orgánů apod., má i špatnou výslovnost.
Pokud chceme dítěti pomoci s nápravou vadné výslovnosti, musíme začít právě
u dechových a artikulačních cvičení = rozhýbávání mluvidel.
Nejlepší cestou k úspěchu je, aby se dětem cvičení líbilo: Provádíme ho formou hry hrajeme si na něco /několikrát za den/. Stačí jen chvilička, ale často.
Nabízíme Vám zde množství dechových i artikulačních cvičení, které můžete s dětmi
provádět kdekoliv – doma, na cestě do školky apod. a tím jim i pomoci v nápravě řeči.

CVIKY PRO ROZVÍJENÍ POHYBLIVOSTI MLUVIDEL:
JAZYK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOUPAČKA - Vypláznout jazyk, olizovat spodní ret, doprava, doleva.
STĚRAČE - Olizovat horní ret doprava, doleva /špička jazyka směřuje nahoru k nosu/.
MLSNÁ KOČIČKA - Olizovat rty dokola /můžete rty potřít nutelou, medem, marmeládou/.
OPIČKA - Udělat „bouličku“: Zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří pod nos, na bradu
HODINY - Uvolnit jazyk a pohybovat jím pomalu zprava doleva.
SEKAČKA – Uvolnit jazyk a pohybovat jím rychle zprava doleva.
KONÍK - „Klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky.
ČERTÍK - Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom cvrnkat o horní ret – bllllbll.
ČERTÍČEK - Pohyb jazyka dopředu a dozadu = z pusy ven a zpět.
RAKETA - Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zploštit ho /napnout a povolit
MALÍŘ – Jezdit jazykem pomalým tempem vpřed a vzad po horním patře.
UMÝVÁNÍ - Olíznout si špičku nosu, bradu, horní ret, dolní ret.
DATEL - Ťukat špičkou jazyka na horní patro.
MLASKÁNÍ - Mlaskat a říkat si „mňam, mňam".
KARTÁČEK - Špičkou jazyka jezdit po horních nebo spodních zubech – čistíme zuby.
FRKÁNÍ – Prskáním rozkmitat rty a jazyk.
MYŠKA – Pohybovat jazykem v zavřené puse.

RTY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMÍNEK - Vyšpulit rty, povolit – stavba komínku.
PUSA - Poslat pusinku mamince.
PEJSEK - Roztáhnout rty doširoka + úsměv = pejsek cení zoubky.
BRNKÁNÍ - Uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret (brm, brm).
KAPŘÍK – Vyšpulit rty, lehce otvírat a zavírat štěrbinu ze rtů.
KLAUN – Střídat velký úsměv a bez úsměvu.
TELE - Stahovat koutky střídavě doprava a doleva.
SCHOVÁVANÁ - Vtahovat rty dovnitř = aby nebyly vidět
PÍŠŤALKA – Pískat na rty.
KONÍK - Vibrovat s volně, k sobě přiloženými rty při výdechu = jako když frká koník.
SPÁLENÝ PRST – Foukat si na prst

ČELIST:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JABLKO – Co nejvíce otevřít čelisti /při otevřených rtech/ = jíme velké jablko.
GARÁŽ – Pomalu otevírat a zavírat čelisti /při otevřených rtech/.
KOUSÁNÍ - Spouštět a přitahovat dolní čelisti při sevřených rtech.
ZIMA – Cvakat zuby.
KRAVIČKA – Pohybovat spodní čelistí vpravo a vlevo.
VÍTR - Držet horní zuby proti dolnímu rtu - foukat jako vítr – fí.
ZÍVÁNÍ - Otevřít hodně ústa a zívat = a-a-a-a-a-a.
VZDYCHÁNÍ - Vzdychat a-a-a-a-a, ach-ach-ach…
HLAD - Otvírat ústa s vyslovováním ham-ham-ham = máme hlad.
DIVENÍ – Vyslovovat aj-aj-aj-aj…

TVÁŘE:
•
•
•
•

FAJFKA - Nafouknout obě tváře a pouštět vzduch ven po troškách přes uzavřené rty.
BALÓNEK - Střídavě nafukovat levou nebo pravou tvář, pak obě dohromady.
KAPR - Vysát vzduch z tváří a vmáčknout je, rty vytvoří "osmičku".
ŠAŠEK - Střídat úsměv a mračení.

MĚKKÉ PATRO:
•
•
•
•

Kloktání
Pití nápojů slánkou
Šeptání
Foukání brčkem do vody = dělat ve vodě bubliny

DECHOVÁ CVIČENÍ:
•
•
•
•
•

ZRCÁTKO – Dýcháme na zrcátko – zamlží se. Můžeme na něj něco nakreslit.
ZIMA – Dýcháme si do “zmrzlých dlaní“.
SVÍČKA – Lehce foukáme do plamínku - plamínek tancuje. Silně - sfouknutí plamínku.
BUBLIFUK – Soutěžíme, kdo udělá největší bublinu - aby bublina nepraskla.
PEŘÍČKO – Foukáme do peříčka - kdo ho nejrychleji dofouká do cíle.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUBLÁNÍ – Brčkem foukáme do vody – děláme bubliny.
VLOČKA – Foukáme do malé vystřižené vločky z papíru – tak, aby nám nespadla.
FOTBAL – Foukáme do malé vatové nebo papírové kuličky – do branky.
STRAŠIDLA – Brčkem rozfoukáváme barevnou kaňku na papíře – dokreslíme strašidlo.
VĚTRNÍKY – Foukáním roztáčíme větrník.
FLÉTNA – Učíme se hrát na flétnu.
LISTY – Za pomoci brčka přenášíme malé vyražené tvary lístečků na nakreslený strom.
KLAUN – Napodobujeme smích klauna.
KVĚTINKA – Čicháme ke květince.
VLÁČEK – Kdo nejdéle vydrží „houkat“ - na jeden dlouhý nádech vyslovujeme hůůůů.
MEDVĚD – Napodobujeme - jak spí medvěd v zimě.
HOUPAČKA – Na nit zavěsíme např. papírovou kuličku – foukáním ji rozhoupeme.
BUBLINY – Nafoukneme jednu tvář nebo obě, ústa jsou zavřená.
VLÁČEK – Na jeden nádech přerušovaně vydechujeme – vláček se rozjíždí.
PÍŠŤALKA – Pískáme si na píšťalku.
VÝBUCH - Nádech nosem - prudký výdech ústy s náznakem exploze ( KCH ) - "střílíme"
MRUČENÍ - Nádech nosem při zavřených ústech - výdech ústy s přidáním hlasu /mmm/.
PÁRA - Dlouhý nádech a výdech s vyslovováním - ssssss.
NAFUKOVÁNÍ - Nafukování balónku - nádech - pauza - výdech.
LODIČKA – Foukání do papírové lodičky na vodě.

CVIČÍME VDECH A VÝDECH:
•
•
•
•
•

PEJSKOVI JE HORKO - mírné vdechování a vydechování ústy
PEJSEK SPINKÁ - hluboké vdechování a vydechování ústy
PEJSEK MOC BĚHAL - prudké vdechování a vydechování ústy vstoje , vsedě
HOLČIČKA NEBO CHLAPEČEK ODPOČÍVÁ - vdechy a výdechy nosem při zavřených ústech
DÝCHÁME DO VODY, aby nám nenatekla do nosu - vdech ústy, ústa zavřít, výdech nosem

CVIČÍME NÁDECH NOSEM:
•
•
•
•
•
•
•
•

přivoníme ke kytce, k mýdlu, k polévce, k jahůdce, k voňavce ...
nádech nosem (při zavřených ústech), dlouhý výdech ústy
nádech nosem, prudký výdech ústy
nádech nosem, vydechujeme přerušovaně ústy (udáme počet výdechů)
nádech nosem přerušovaně (udáme počet přestávek), otevřenými ústy mírně a trvale
vydechujeme
vdechy nosem (s udaným počtem přestávek), zadržet dech v průdušnici, výdech ústy (se
stejným počtem přestávek)
Při výdechu ústy jsou rty nastaveny na hlásky A, O, U!
Foukáme: do pírka, větrníku, dlaně, trávy z papíru, bublifuku, balónku, vaty, slánky (do
vody), flétny, trubky, píšťalek, vody, zvířátek na vodě, na knot svíčky, na vlásky panenky,
na srst kočičce, do ping-pongového míčku.

ZÁSADY PROCVIČOVÁNÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•

cvičení provádíme krátce a vícekrát denně 2 - 3 min.
dítě povzbuzujeme pochvalou, oceňujeme správné provedení, nedostatků si
nevšímáme, nikdy dítě za nedostatky nekáráme
posaďte si dítě tak, aby na vás dobře vidělo (třeba i před zrcadlo)
cvičte v klidném prostředí (ne u televize, rádia)
dbejte na to, aby dítě mělo čistý nosík, dobře se mu dýchalo
dbejte na přesnost artikulačních cvičení, do cvičení dítě nenuťte, motivujte jej hrou
nejprve cvičte šeptem, používejte sluchovou kontrolu

Dne 4.11.2022 proběhne v naší MŠ Klíček logopedická depistáž pod vedením klinických logopedek
z Ambulance klinické logopedie v Uherském Brodě. Pokud jste projevili zájem, aby se Vaše dítě
logopedické depistáže zúčastnilo, tato proběhne v dopoledních hodinách. Po vyhodnocení
vyšetření obdržíte zprávu o klinicko-logopedického vyšetření.
Moc nás těší, že jste si vědomi velké důležitosti, v případě problémů s vývojem řeči, navštěvovat
logopedii a také pracovat s dětmi doma na základě pokynů logopeda!!! To k nápravě vad řeči
neodmyslitelně patří!!! Nestačí navštívit jednou za čas logopedii, ale velmi důležité je každodenní
procvičování! Vašim dětem velmi usnadníte nástup do základní školy, ať už v oblasti učení tak i
v oblasti socializace!

ČTEME RÁDI
Informace o předčtenářské gramotnosti dětí je pro rodiče důležité. Před večerním usínáním
s nejbližšími jste společně, povídáte si, ale hlavně ve Vás vaše děti cítí jistotu, bezpečí a hlavně lásku.
Nabízíme náhled aktivit, které pro rozvoj děláme v naší školičce. Nabízíme Vám k dispozici publikace,
které máme pro děti v MŠ. Jde o odborné publikace, ale i náměty pro hry a různá tvoření.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

každý den čteme dětem před poledním klidem
nasloucháme s dětmi čtenému textu prostřednictvím CD
posloucháme relaxační a mediační hudbu
věnujeme se předčtenářským aktivitám v dopoledním kruhu nebo při práci v centrech aktivit
prohlížíme si knihy, listujeme v nich a „čteme“ podle obrázků
vyhledáváme obrázky
čteme dětem krátké pohádky, povídky či příběhy
vedeme spontánní rozhovory s dětmi
učíme se s dětmi básničky, říkadla, pořekadla, rozpočítadla

KNIHOVNA UHERSKÝ BROD:
•

Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod (ub.cz)

Pokud máte chuť a chvilku po dobrém obědě přijďte vašim-našim dětem přečíst pohádku.
Mohou se zapojit babičky, dědečkové, ale i starší sourozenci.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI☺

