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Lekce 4 
Barvy 

PŠ - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
MŠ - MLADŠÍ ŠKOLNÍ  
 

AKTIVITA Popis, odkazy Časová 
dotace v 
minutách  

Rituální 
pozdrav:  
 

   

PŠ: Stojíme v kroužku a říkáme: (ruce v bok a točíme se) Dobrý den, 
dobrý den, (ruce zvedneme, točíme zápěstím) dneska máme hezký 
den. (dupeme) Nohy máme na dupání, ruce máme na mávání 
(máváme). 
 
MŠ: V lavicích, nebo v kroužku - stejné jako výše. Nebo pro starší 
něco obdobného. Osobně jsem pro hromadné pokřiky: Ve třech 
fázích:  

• (vytleskáváme hromadně a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-
BRÝ DEN, DO-BRÝ DEN.  

• (skandujeme a dupeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ DEN, DO-BRÝ 
DEN. 

• (vytleskáváme a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ DEN, 
DO-BRÝ DEN. 

5 

Opakování Opakujeme školní předměty, ideálně hrou Co zmizelo – viz list 
ze 3. lekce.  
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Video https://youtu.be/W9hUAUdMcTw  2 

Učíme se 
barvy  

Ideální jsou barevné papíry, nebo pastelky. Případně pak ovoce 
a zelenina, nebo jejich obrázky. Vyberu 3-5 barev. Trénujeme 
výslovnost. Pojmenováváme.  
Pak musím mít vybráno několik předmětů, o kterých budu 
mluvit. Ideální je využít buď jídlo nebo školní potřeby. Záleží na 
skupině a vašich možnostech.  
PŠ: Ptám se:  
Co je modré? Modrá je pastelka. 
Co je červené? Červená je propiska.  
Co je zelené? Zelený je sešit.  
Důležité je tady navazovat na to, co znají děti z předchozích 
hodin. Není možné učit nové slova spolu s rodem. U 
Ukrajinských dětí by to sice nebyl problém, profík to nedělá ani 

s dětmi Ukrajinskými. Cíle je třeba rozdělovat      .  
 
MŠ: postupuju stejně. Jen to celé zapisuju na tabuli a malinko 
víc zdůrazňuju tu gramatiku. U dětí PŠ chci jen, aby opakovali. A 
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pak to prostě zkoušíme citem. U dětí MŠ už opravuju chyby a 
říkám proč to tak je. 
   
Pak bych si zahrál hru z videa. Volal bych barvy a děti by volaly, 
co má takovou barvu.  

PŠ 
(alternativa) 

Tanečky, modelování, jóga, něco pohybového. Čáp ztratil 
čepičku.  
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MŠ 
(alternativa) 

Zahrál bych si šibenici na barvy, ale rozhodně bych nikoho 
nevěšel na tom klasickém obrázku. Udělal bych to jako životy, 

které si vystřílí jako křížky      . Kolik životů dáte, je na vás. Já 
bych dal asi třináct, je to šťastné číslo. Jo, na každé slovo 13.  

10 

Ukončení 
hodiny 

U malých dětí může být stejný jako na začátku. U starších (do osmi 
let) zase nějaké zvolání, vzájemné zatleskání: tleskáme si a učitel říká: 

jste super a ukáže palce nahoru 😊 
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