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7. Slyším trávu růst – sluchové vnímání 
 
Co budeme potřebovat? UŠI a PROSTOR NA MALÉ CVIČENÍ. 
 
PRAVIDLA 
• Dospělý bude pomalu číst text. 
• Dítě dobře poslouchá. 
• Když uslyšíš slovo BABIČKA –> naznačíš pomocí palců a ukazováčků, 
že máš brýle. 

• Když uslyšíš slovo KLUBÍČKO –> dáš ruce v pěst a naznačíš motání 
klubíčka. 

• Když uslyšíš slovo KOČKA –> pomocí palců a ukazováčků naznačíš  
u nosu fousky. 

• Než začnete číst text, vyzkoušejte s dětmi na střídačku tato slova  
a jejich reakci na ně. 

• I na různě skloňovaná tato slova by mělo dítě reagovat. 
 
 

     
 
 
JAK CILKA SVOU PRVNÍ MYŠKU CHYTILA 
 
Byla jednou jedna babička, která bydlela v chaloupce na kraji 
lesa. V tom domečku nebydlela sama. Žil tam s ní pejsek Žolík, 
který nikdy domeček nehlídal a kočka Cilka, která nikdy myši 
nelovila. Babička ráda po obědě pletla. Vždy si sedla do 
houpacího křesla, nasadila si brýle a dala se do práce. Pejsek Žolík 
si lehl do pelíšku a pozoroval, jak babička tiše plete. Kočka Cilka 
měla moc ráda babiččino pletení, protože k pletení jsou potřeba 



klubíčka vlny. I když Cilka věděla, že si s babiččinými klubíčky 
nesmí hrát, jednoho dne to nevydržela a hebkou kuličku si chtěla 
odnést do svého pelíšku na hraní. Těsně před pelíškem však 
zakopla o Žolíkovu kost, upustila klubíčko, a to se rozběhlo do 
všech koutů babiččina pokoje. Klubko se kutálelo… 
...kolem židle, pod stůl, proběhlo za skříní, kolem lampy až 
odskákalo do kuchyně od topení. Kočka Cilka moc dobře věděla, 
že do kuchyně nesmí. Protože ale nechtěla, aby se na ní babička 
zlobila, rozhodla se pro klubíčko vypravit. 
Opatrně došla až k topení, aby pomocí pacičky klubíčko vytáhla. 
Jenže co se nestalo! Místo klubíčka Cilka vyštrachala myšku, 
která si tam pochutnávala na kousku sýra, který našla ve 
světnici. Babička vešla do kuchyně, aby si uvařila čaj a nevěřila 
vlastním očím. Když uviděla, že se Cilce podařilo chytit malého 
lupiče, rázem zapomněla na uloupené klubíčko. Ještě ten večer 
dostala Cilka za odměnu plnou misku mléka a jedno klubíčko na 
hraní. 
 
KONTROLNÍ OTÁZKY 
• Kdo bydlel s babičkou v domečku? 
• Jak se jmenovala kočka? 
• Jak se jmenoval pejsek? 
• Zlobila se babička na kočičku? 
• Vymýšlejte další otázky… – úplně stejně se dá pracovat s jakoukoliv 

pohádkou. 
 
 
JSI ŠIKULKA! 
Teď si můžeš vybarvit další políčko. A večer před spaním, když ti maminka 
nebo tatínek přečtou pohádku, zkus položit otázky ty jim – takže je 
důležité, abys pozorně poslouchal/a pohádku. 
 
 
ODKAZY NA POUŽITÉ OBRÁZKY: 
https://cz.depositphotos.com/vector-images/babička.html 
https://fotky-foto.cz/fotobanka/klubicko(4-10568787)/ 
https://pixers.cz/nalepky/funny-kocka-kreslene-ilustrace-68525040 
 
 
Všechny inspirace jsou čerpány ze stránky Logopedie Prosek, kde jsou veřejně zpřístupněny. 


