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Ahoj děti, znám jeden les, do kterého bych vás ráda vzala na procházku. Ten les není ani
blízko, ani daleko, není ani hluboký, ale ani řídký. Je zkrátka tak akorát. Tomu lesu se říká
Veselí a víte proč? Protože zde žijí samá veselá zvířátka. Já vám je teď představím, chcete?
Na nejvyšším smrku, který ve veselém lese najdete, žije veverka Terka, má krásný huňatý
ocásek a ze všeho nejraději skáče ze stromu na strom. Pod veverčiným smrkem má svou noru
zajíček Lojzíček, má moc rád čerstvou travičku, která roste na louce u lesa. Tam se často
potkává se svým kamarádem srnečkem Pepíčkem, Který má svůj domeček v nedalekém
houští. Pod starou borovicí má svou noru lištička Eliška, ta dává na všechny své kamarády
pozor, vždycky vycítí, když se blíží nebezpečí. V jedné dutině starého dubu má svůj úkryt
sovička Emička, která umí poradit každému, kdo je v nesnázích. V tom největším houští jaké
ve Veselém lese najdete má svůj úkryt kaneček Pavlíček a protože je to veliký silák, je
ochráncem všech ostatních zvířátek. A nakonec vám představím užovku Žofku, ta žije na
mýtině pod tím největším kamenem, na kterém se ráda vyhřívá, a protože je velmi tichá a
nenápadná vždycky ví o tom, co se kde v lese šustne.
A právě tihle kamarádi z Veselého lesa společně, i každý sám prožívají různá
dobrodružství. Jestli je chcete zažít s nimi, pojďte dál, ale potichu děti, ať zvířátka
nepolekáte.

Každý z kamarádů z Veselého lesa si pro vás připraví úkoly, které vám pomohou správně
rozvíjet řeč.
Společně budeme procvičovat:

1. Hrubá motorika – pohybová cvičení s králíčkem Lojzíčkem

2. Dechová a fonační cvičení se srnečkem Pepíčkem

3. Artikulační cvičení s užovkou Žofkou

4. Sluchové vnímání s liškou Eliškou

5. Zrakové vnímání se sovičkou Emičkou

6. Grafomotorika s kanečkem Pavlíčkem

7. Rozvoj slovní zásoby s veverkou Terkou

