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Řepa
Jana Dřímalová,DiS.
Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motoriky mluvidel,
artikulace, rozvoj smyslového vnímání, zapojení jemné motoriky
Věk: 4-6 let
Pomůcky: barvy, štětce, pytlovina (hnědá látka), předkreslený tvar řepy, nůžky, papír
na výrobu semínka – (zmačkání), zalaminované obrázky jednotlivých postav
z pohádky O velké řepě na pozadí 1 pohádka červená, modrá, zelená, žlutá

Postup:
S dětmi se posadíme do kruhu a učitelka dětem přečte nebo povypráví pohádku O
veliké řepě (F. Hrubín - Malá pohádka o řepě)

Dědek řepu nasadil, u pole se posadil,
čekal, čekal, mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál.
Bez večeře, bez oběda čeká dědeček, najednou se hlína zvedá, roste
kopeček.
"Bábo, roste řepa!" "Prosím tě, co vidíš!"
"Bábo, což jsi slepá? Dědku, ty mě šidíš!"
Zavolali vnučku, vnučka pejska, pejsek kočku, kočka myš.
Chytli se a čekají, šepty, šepty šeptají,
neslyšíš?
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Myšce byla dlouhá chvíle, hopsala si rozpustile,
trhla kočkou, kočka pejskem, pejsek vnučkou,
vnučka bábou, bába dědkem dědek prázdné ruce měl, nikoho se nedržel, udělali bác.
Kopeček se ještě chvěje, jak se pod ním krtek směje.

Dechové cvičení
Prodloužený nádech nosem - babička nachystala dědečkovi semínka řepy - položíme
si je na dlaň (zmačkaný papír do kuličky) a dlouhým výdechovým proudem se
snažíme semínka sfouknout,
Na políčko potřebujeme přihnat mraky s deštěm – opět nádech nosem, ale silný
výdechový proud.

Motorika mluvidel a grafomotorika
– Naše kočka z pohádky byla mlsná, a proto si pomalu olizuje horní i dolní ret,
usmějeme se na kočičku – zoubky u sebe – pak pusu našpulím - na myšku.
– Stále řepa nevyrostla, tak se posadíme a učitelka ukazuje dětem obrázky –
společně vyslovujeme a společně vytleskáváme slabiky.
– Řepa vyrostla, uděláme na zemi hada a taháme za řepu, až ji nakonec
vytáhneme a všichni se převalíme na bok.
– Vodovými barvami vymalujeme předkreslený obrys řepy a po zaschnutí
vystřihneme.
Můžeme se společně také naučit některou z říkanek na procvičení hlásky ř.
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Sází Jiřík, sází řepu.
Jak ji sází? Pěkně v dřepu.
Sází řepu do řádek,
Jiřík má rád pořádek.
nebo
Říkám, říkám, říkanku
dopředu i pozpátku.
Ř je řepa,
Ř je řeka,
Ř je řízek, ten by si dal i náš Mirek.

(Učíme se mluvit).

Pohybová hra Řepa
Děti jsou rozděleny družstva - červení, žlutí, zelení a modří. Na takto barevném
papíru je zalaminovaný obrázek: řepy, dědečka babičky, vnučky, pejska, kočky,
myšky. Děti stojí v zástupu za sebou a vybíhá první - k řadě obrázků, které jsou
otočeny obrázkem dolů. Otočí jeden z nich pokud to je řepa přináší ji a skládá vedle
svého družstva, pokud nenajde správný obrázek, otočí jej tak, jak byl a vrací se na
konec svého družstva a vybíhá další. Úkolem skupiny je sestavit ve správném pořadí
pohádku, je dovoleno radit se v družstvu.
Řepa v terénu
Obdobně se dají využít kartičky v lese ve větším prostoru poházíme kartičky všech
družstev (barevně odlišené) obrázkem nahoru. Hledáme stejně jako u hry Řepa
pohádku ve správném pořadí.
Zkušenosti s realizací: K rozdělení dětí je dobré použít poloviny skořápek, které
mají vnitřek obarvený červenou modrou zelenou a žlutou barvou a jsou umístěny
v sáčku nebo šátku děti si své družstvo zvolí podle barvy, co má jejich skořápka –
učitelka předem nachystá správný počet, Složitější básně a slova obsahující hlásku ř
používáme pouze u děti předškolního věku (podmínkou je osvojení hlásky r).
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