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Průběh hodiny  

1. Přivítání s Rákosníčkem 

Dobrý den, dobrý den,  
Rákosníčka zdravíme. 
Budeme si spolu hrát, 
Zpívat, tvořit, tancovat.    
Dobrý den, dobrý den, 
dneska si to užijem´. 

2. Zopakování básničky z minulého setkání : “Co už vím” 
 

 
3. Společná písnička – Kolo kolo mlýnský 

 
4. Téma: Hrajeme si s čísly 

 
Nová básnička:   
Všechny naše prsty   (zatřepeme prstíky) 
 schovali se v hrsti   (uděláme pěstičku) 
 Spočítám je hned,   
 jedna, dvě, tři, čtyři, pět. (počítáme a ukazujeme na obou rukou) 
------ 
Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči na koukání. 
Dvě nožičky na chození a dvě ruce na mazlení 
–--------- 
Opakování známého, říkánky s čísly: 
Á, bé, cé, dé, kočka přede. Kocour motá, pes počítá, 
kolik nití do desíti. 
------- 
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Jedna,dvě,tři,čtyři,pět, 
cos to Janku, cos to sněd? 
Brambory pečený, byly málo maštěný. 
------- 
KutalÍ se ze dvora, 
veliknáská brambora. 
Neviděla, neslyšela, 
spadla na ní závora. 
Kam kouáš, ty závoro, 
na Tebe, ty bramboro. 
Kdyby tudy projel vlak, 
byl by z Tebe bramborák. 
 

5. Kreslíme a vyrábíme si pavouky  

 
 

6. Pohybové hry: 

◦ čáp ztratil  čepičku měla barvu barvičku 

◦ tvoříme skupinky podle čísel 
 

7. Pohádka na závěr:   František Hrubín 

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI 

„Mámo, usmaž kobližky!“ 
„Až mi dojdeš pro šišky, 
nemám už čím topit, synku, 
dělej něco pro maminku!“ 
V lese bum, bum, bum, 
šiška jako dům, 
za ní druhá, po ní třetí 
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z vysokého smrku letí. 
Paleček je dávno v lese, 
sám však šišku neunese. 
Jde okolo školáček 
jménem Ukazováček. 
Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. 
Zavoláme prostředníčka: 
„Prostředníčku, pomoz nám!“ 
Chlapečkovi zrudla líčka: 
„Nadarmo se namáhám!“ 
Zavoláme Prsteníčka: 
„Prsteníčku, tak co ty?“ 
Chlapečkovi zrudla líčka: 
„Šiška dělá drahoty.“ 
Zavoláme na Malíčka: 
„Pojď, Malíčku, pomoz nám!“ 
Malíček je chytrá hlava, 
kamarádům rady dává: 
„Ty jdi sem a ty jdi tam, 
čekejte, až zavolám!“ 
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...“ 
Vracejí se domů lesem, 
máma jim dá za šišku 
cukrovanou kobližku. 

8. rozloučení s Rákosníčkem: 

Ahoj a čau, milé děti, 
Rákosníček zamává ti. 
Byl to dneska krásný den, 
Na shledanou za týden. 


