LESNÍ BÁSNIČKY
CO POTŘEBUJETE:
Text básniček a klidné prostředí na naučení nových říkanek. 😊

POSTUP:
Naučte se text obou básniček. Přidejte znaky anebo pohyb.
Les
Do lesa dnes půjdeme,
potichoučku budeme.
Rozhlédnem se do všech stran,
všechny stromy dobře znám.
Borovice, smrček, jedle,
šiška na mě spadla hnedle.
Shodila ji veverka,
Je to pěkná čiperka.

znaky „les“ a „jít“
znak „ticho“
znak „podívat se“
znaky „všechno“, „strom“ a „znát“
znak „strom“
znaky „šiška“ a „spadnout“
znaky „hodit“ a „veverka“
znaky „rychlý“

Sedí liška pod dubem
Sedí liška pod dubem,
má píšťalku a buben.
Na píšťalku píská,
na bubínek tříská.

chodíme po kruhu
chodíme po kruhu
zastavíme se a napodobíme hru na flétnu
napodobíme hru na buben

Já do lesa nepojedu
Já do lesa nepojedu,
já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel,
on by mě vzal sekeru.

znaky „já“, „les“ a „jít“, kroutíme hlavou
znaky „já“, „les“ a „jít“, kroutíme hlavou
znaky „kdyby“, „já“, „myslivec“ a „přijít“
znaky „vzít“ a „sekera“

Znaky:
Les, jít, ticho, podívat se, všechno, strom, znát, šiška, spadnout, hodit, veverka, rychlý, sedět,
liška, píšťalka, buben, já, kdyby, myslivec, přijít, vzít, sekera.
Znaky k říkankám najdete také v aplikacích Znakujte s Tamtamem nebo Spread The Sign.

CO PROCVIČUJETE:
Při učení se textů obou básniček budete zdokonalovat svou paměť – krátkodobou
i dlouhodobou. Znakovou zásobu trénujete jak při opakování již známých znaků, tak při učení
se znakům novým. Nakonec budete u druhé básně rozvíjet motoriku.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Dbejte na správnou výslovnost hlásek a slov. Snažte se říkanky často opakovat, aby si je děti
dobře zapamatovaly. Všimněte si, které pasáže jdou dětem nejlépe. Ze začátku básničky říkejte
společně s dětmi a také společně znakujte. V případě druhé básně nejprve dětem básničku
předveďte, pak se je společně učte. Děti nechte ukazovat samotně, jakmile si budete jisti,
že básničky ovládají.

