
ZATOULANÝ MÍČEK 

 

     Byl jednou jeden nafukovací míček (nafoukněte obě tváře) a ten se vydal do světa 

(napodobte chůzi na místě).  

     Letěl dlouho, až doletěl nad velikou louku, kde se vyhřívaly ještěrky (napodobte ještěrku 

jazykem - špičku jazyka přendaváme kmitavým pohybem z jednoho koutku úst do druhého). 

     Míček se chtěl u ještěrek zastavit a pozdravit se s nimi (mávejte rukou na pozdrav). Ale 

vítr mu to nedovolil (nadechněte se nosem, našpulte rty a vydechujte vzduch, foukejte jako 

vítr).  

     Letěl dál nad střechami domů s velikými komíny, kde měli svá velká hnízda čápi 

(předbažte obě ruce a napodobte klapající zobák čápa, přidejte chůzi, u které vysoko zvedáte 

kolena). 

     Ale ani s čápy si míček nemohl povídat, stále ho totiž popoháněl vítr (nadechněte se 

nosem, našpulte rty a vydechujte vzduch, foukejte jako vítr – tip: zahrajte si na míček, 

vyrobte si kuličku z vaty a foukejte do něj na stole, můžete také vyrobit slalom, apod.). 

     Najednou za sebou uslyšel bzučet mouchu (napodobte mouchu hláskami bzzzzz). Letěla 

také do světa, aby si našla nový domeček, a tak letěli spolu (napodobte jejich cestu jazykem – 

špičkou jazyka oblizujte rty kolem dokola jedním směrem, poté směrem druhým).  

     Když si tak míček povídal s mouchou, doletěl nad les a co nevidí. Medvěd se chystá 

včelkám na med (napodobte zvuk medvěda „brum, brum“, můžete přidat také medvědí 

pohyb – přenášení váhy z jedné nohy na druhou).  

     Míček se na medvěda zlobil, ale včelkám pomoci nemohl (napodobte včelku hláskou 

zzzz). Vítr ho nesl stále dál a dál a už byl nad rybníkem. Rybáři právě chytali rybičky do 

svých sítí (napodobte rybičku  – našpulte rty a posílejte rybí pusinky).  

     Najednou začal vítr ustávat, foukal slaběji a slaběji (nadechněte se nosem, našpulte rty a 

vydechujte vzduch, foukejte jako vítr – zkuste proud vzduchu zeslabovat, tip: před rty si 

nastavte dlaň, aby jste proud vzduchu cítili). Míček pomalu klesal dolů k zemi, až usedl do 

trávy (lehněte si na záda na zem a relaxujte). Teď si mohl konečně odpočinout. 

     Míček však neodpočíval dlouho. Šla totiž okolo malá holčička, které se moc zalíbil. Bylo jí 

ho líto, že leží na trávě sám, a aby mu nebylo smutno, vzala si ho domů na hraní. A tak 

skončilo míčkovo putování. 

 

 

 

POZN.: Text o „Zatoulaném míčku“ je pohádkou, kterou doplňujeme nácvikem různých 

dovedností (nácvik hlásek, motorika mluvidel, aj.). Text tučnou kurzývou slouží jako pokyny 

pro rodiče. Pokyny nejprve předvedeme a následně vybídneme dítě k nápodobě. 


