
KVĚTINKOVÝ TÝDEN

Básničky a říkadla pro děti

Básničky pomáhají dětem objevovat okolní svět. Většina z nás si nepochybně ještě dnes vybaví 
nejrůznější veršíky, které jsme se jako děti učili. Básničky stimulují především percepční schonosti dítěte, 
posilují paměť, probouzí dětskou fantazii a představivost, jsou vhodným nástrojem k rozvíjení dětské řeči, 
obohacují slovní zásobu dítěte, podněcují děti k přemýšlení.

SEDMIKRÁSKA PAMPELIŠKY FIALKA

Malá bílá hlavička Kde se vzaly, tu se vzaly Fialka, fialka modravá,
vykukuje z trávy. pampelišky v trávníčku, svou vůni kdekomu rozdává.
A z ní žlutá hlavička ke sluníčku obracejí Pěkně voní, krásně voní,
posílají zprávy. Svojí zlatou hlavičku. jako vloni, jak předloni.

SLUNCE NA LOUCE TRÁVA

Slunce volá na sněženku, Co dnes mají na práci Tráva je moc unavená
podívej se, jak je venku! Motýli a čmeláci? od dlouhého stání,
Slunce volá do oken, Políbí se s květinou chtěla by si odpočinout
haló, děti, pojďte ven! A hned letí na jinou. v něžném kolébání.

KONVALINKA KOPRETINY

V zeleném hájíčku viděl jsem kytičku, Kopretiny, kopretiny, 
svou bílou hlavičku něžně kloní, když vás vidím kvést,
spousty má zvonečku, nezazvoní. myslím si, že do lučiny
Nezazvoní, nezacinká, padl oblak hvězd.
je to přece konvalinka.

POHYBOVÁ CHVILKA V MŠ

JARNÍ SLUNÍČKO stoj mírně rozkročný, obě ruce souběžně před tělem
„namalují“ veliké kruhy, zůstanou ve vzpažení:

KDYŽ SLUNÍČKO ZAPADÁ, - pomalý přechod vlnou shrbeně do hlubokého 
SEDMIKRÁSKA CHŘADNE,   předklonu

KE SPÁNKU SE UKLÁDÁ - postupně v pomalém tempu: vzpor dřepmo, klek, sed 
DO POSTÝLKÝ CHLADNÉ.   na paty, hlavu složit na kolena, dlaně volně položit

  na zem vedle kolen.

KDYŽ SLUNÍČKO VYSKOČÍ, - z kleku opět vzporem dřepmo do napnutých nohou,
SEDMIKRÁSKA VSTÁVÁ,   stoj v hlubokém předklonu, hlava na kolenou.

NAČEŠE SI OBOČÍ, - z hlubokého předklonu postupně vlnou srbeně 
NA MOTÝLY MÁVÁ.   vzpřim až do výponu, během vzpřimování 

              naznačíme rukama ve výši očí načesání obočí a ve 
  výponu zamáváme oběma rukama.


