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POLI"

V těchto dnech se děti seznámí s lesními a polními
zvířátky a zejména s životem ježka.

ÚKOLY A ČINNOSTI:

~ Co rád ježek chroupá? Ježkova potrava (pojmenování hmyzu a
vytleskání názvů)

~ Hledání věcí v prostoru, jejichž názvy začínají na písmeno J, E, Ž,
E,K

~ Počítání zásob na zimu - sbírej a počítej pro ježka jablíčka (PET
vršky, počet 1-6)

~ Rozhovor o životě ježka a jiných lesních zvířátek, zkus postavit
ježkovi domeček z přírodnin

~ Poslechni si pohádku o ježkovi (či jiném lesním zvířátku), pojmenuj
vlastnosti zvířátek v pohádce, pokus se pohádku převyprávět vlastními
slovy

~ Nauč se básničku o ježkovi a zkus si i básničku zahrát s prstíky:
Ježek, ten je ježatý
od hlavy až po paty.
Mračí se a žaluje
na každého, kdo tuje.
"Ježku, ježku, co ti vadí!"
"Že mě nikdo nepohladi!"

~ pokus se vyrobit si ježečka z různých přírodnin, které najdeš venku

• 



JEŽKA NIKDO NEPOHLADÍ CO JEŽKOVI VADÍ

ťv1 1"'1 

1. Pantomimická hra s prsty a říkankou Ježek
Motivační předehra:

• Učitelka vypráví o ježkovi na podzim a malý motivační příběh provází
plynulým kroužením obou zápěstí spojených rukou s propletenými
prsty (ježek si hledá pelišek k zimnímu spánku). Děti posluchači
krouživý pohyb spojených zápěstí napodobují.

• To je ježek. (Představí dětem spojené dlaně se zaklesnutými prsty).
Podzimní vítr si pohrává se spadanym listlm, sluníčko už málo
hreje, také ježkovije zima. Je na čase si najít šikovny pelišek v listí,
kde nefiči, a uložit se k zimnimu spánku.
výchozí postavení:

• Ježek: Přitiskněte dlaně k sobě a propletené prsty nechte sklopené.
pantomimický pohyb prstů a instrumentální zvukomalba:

• Ježek, ten je ježatý
Zvedejte a sklápějte všechny prsty kromě palců v rytmu slabik.

• od hlavy až po paty.
Oba palce (hlava) přitiskněte k sobě a 2x s nimi zahýbejte, pak roz
pojte malíčky (paty) a zlehka jimi 3x zaťukejte.

• Mračí se a žaluje
Pokračujte dutým tleskáním dlaní se zaklesnutými prsty (tzv. muš
ličky) podle metrické pulzace - 2x vlevo a 2x vpravo.

a na každého, kdo tuje.
Pravým ukazováčkem rytmicky rozpočítávejte publikum podle jed
notlivých slabik.

G [: "Jei/(lf,j§j.ku, co ti va - dí?"
Zvedejte a sklápějte všechny prsty kromě palců podle označených
slabik.

• "Že mě nikdo nepohladil'ř(í
Pravým ukazováčkem pohlaďte bříška jednotlivých prstů levé ruky
od ukazováčku k malíčku.

• Ph repetici posledního dvojverší zopakujte i pantomimický pohyb
prstů, jen při posledním verši vyměňte ruce a pohlaďte bříška prstů

JEŽEK
Ježek, tenjeježatý

od hlavy až po paty.

Mračí se a žaluje

na každého, kdo tuje.

"Ježku, ježku, co ti vadí!"

"Že mě nikdo nepohladi!"

Gabriela Velebová
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