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Rozmluvení a rozezpívání 
 

Milé děti, 
připravily jste si pět zelených věcí? Ty budeme dnes opravdu potřebovat… 
 
 Posaďte se na paty. Zkusíme si vaše zelené věci pojmenovat a přitom 

vytleskat. Třeba já jsem doma našla zelený míček, tak si ho vytleskám takto:  
ze – le – ný   mí – ček (tlesknu 3 + 2 krát). Rodiče se posadí naproti vám a 
budou po vás vše opakovat, pak se můžete vyměnit. Až vám to půjde lehce, 
zkuste kromě tleskání i pleskání o nohy, ťukání dvěma prsty o dlaň nebo třeba 
lusknutí, zkrátka vyzkoušejte co nejvíc možností. 

 
 Druhým úkolem bude nový jazykolam, ve kterém je také jedna z barviček: 

 
„Cinky linky, cinky linky, zvoní bílé konvalinky.“ 

 
Opravdu by vám mělo cinkat mezi zoubky, tak si to vyzkoušejte, klidně před 
zrcadlem a dívejte se při tom, kam směřuje špička jazyka, když říkáte „c“ a „l“. 
Může vám to ukázat také někdo z rodičů a pak si zkuste říci jazykolam celý na 
jedno nadechnutí (pomůže vám, když si dáte jednu ruku na bříško a tam se 
pořádně nadechnete), určitě to hravě zvládnete! 

 
 A aby té bílé konvalince nebylo samotné smutno, zazpíváme si teď další 

barevné kytičky, které máme rádi. Melodie bude jako u písničky „To je zlaté 
posvícení.“ Jistě si na ni vzpomínáte z naší poslední společné zkoušky s rodiči, 
tančili jsme k ní i malý taneček… Tak třeba mně se moc líbí „fi – a – lo – vé  zvo 
– ne – čky“. Jistě přijdete i na další hezké barevné květiny. 

 
 Poslední cvičení bude ve stoje, do ruky si vezmeme velkou kouzelnou pastelku, 

kterou budeme nad hlavou malovat duhu a také si k tomu pěkně vázaně 
(v legatu) zazpíváme:  
 

„Duho, duho, chvilku stůj, barvičku mi namaluj.“ 
 

Melodie půjde tak, jak bude malovat kouzelná pastelka – obloučkem -  jako u 
písničky „Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben“. 
Pokaždé začneme malovat trochu výše, hlásek půjde s námi nahoru i dolů. 

 

Milé děti, užily jste si dnešní barevné rozezpívání?  Tak pojďme na novou písničku... 
 


