ČTU, ZNAKUJI A RÝMUJI
S MEDVÍDKEM PÚ
CO POTŘEBUJETE:
Chuť přečíst si něco o Medvídkovi Pú a jeho přátelích:
o klukovi Kryštůfku Robinovi,
o ustrašeném Prasátku,
o podnikavém Králíčku,
o věčně zachmuřeném oslíku Ijáčka,
o velmi pečující Klokanici s Klokánkem,
o moudré někdy přemoudřelé Sově,
a o neukázněném Tygru.

POSTUP:
Děti, vy ještě neznáte Medvídka Pú? To nevadí. Já vám o něm to nejdůležitější napíšu.
Knihu Medvídek Pú napsal anglický spisovatel Alan Alexander Milne v roce 1928. Tedy za sedm
let to bude sto let od napsání této knížky. Byla přeložena do mnoha jazyků světa, spousta dětí
se tak dozvěděla o medvídkových dobrodružstvích, které prožil ve Stokorcovém lese.

A jaká že to byla dobrodružství? Jednou se mu třeba zachtělo medu lesních včel. Vyletěl si pro
něj až ke koruně stromu na modrém balónku. Ale jestli med i získal, to vám teď neprozradím.
Jindy hledal ztracený ocas oslíka Ijáčka nebo zachránil malého Klokánka, který spadl do
rybníka. Také objevil severní točnu. A to ještě vůbec není všechno.
Nejlepší bude, když se s mamkou nebo taťkou vypravíte do knihovny a knížku Medvídek Pú si
půjčíte. Můžete si pak s nimi každý den před spaním kousek o medvídku Pú přečíst. Ve čtení
se můžete střídat – chvíli mamka – chvíli taťka a chvíli vy.
Pú také moc rád skládá básničky a písničky, které pak s oblibou recituje svým přátelům.
Třeba tuto:
S Králíčkem je znamenitá zábava.
Zvlášť, když se tu něco k snědku podává.
To si člověk zvykne lehce,
Že se mu pak domů nechce
(a mně se od medu nechce).
Tramtadá.
Že je těžké složit básničku? Když to zvládá Medvídek Pú,
zvládnete to také.
Pojďme na to společně – já začnu a vy budete pokračovat. Básnička se jmenuje MŮJ TÝDEN.
MŮJ TÝDEN
Nejdřív bylo pondělí
ležel jsem si v …………
V úterý jsem pro změnu
dostal velkou …………
Představte si ve středu,
já do Prahy …………
Ve čtvrtek jsem s radostí,
mlsal samé ……………
A když přišel pátek,
měla mamka …………
Já miluji sobotu,

mamka vaří ………
Neděli mám hodně rád,
chodí za mnou ………….
No, vidíte, že to nebylo tak těžké. Když budete mít chuť, můžete si básničku zkusit i zazpívat.
Vymyslete si svůj vlastní nápěv.

Zazpívejte nebo předneste nebo také přeznakujte svou básničku mamince nebo tatínkovi.

CO PROCVIČUJETE:
Učíme se vnímat rytmus slov v básničce. Dále rozvíjíme a procvičujeme znakovou a slovní
zásobu, a také vlastní fantazii.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Zaměříme se na schopnost vytvořit a přednést / zazpívat / zaznakovat vlastní básničku.

ZDROJ OBRÁZKU: A. A. Milne, Medvídek Pú, Albatros, Praha 1988, Ilustrace Jaromír Zápal

