Materiály
k procvičování

Poslech legendy o sv. Martinovi
Kdysi dávno se v rodině statečného vojáka narodil syn, kterému dali jméno Martin. Otec si
přál, aby byl z Martina statečný voják, jako byl on sám. Ale Martin nerad bojoval, rád si hrál
se zvířátky a rád si povídal s lidmi. Když ale vyrostl, otec jinak nedal a tak se Martin stal
vojákem. Bojoval v mnoha bitvách, ale to se mu vůbec nelíbilo, a tak se rozhodl, že se vrátí
domůna svém bílém koni. Byl chladný podzim jako teď, foukal studený vítr, a dokonce začal
padat první sníh. Martin v dálce uviděl velké město a přijel až k jeho bráně. U brány uviděl
žebráka, který byl celý prochladlý, hladový a prosebně hleděl na Martina. Martin u sebe
neměl jídlo ani peníze, seskočil však z koně, rozsekl plášť na dvě poloviny a jednu podal
žebrákovi. Ten se do pláště zabalil a vděčně se na Martina usmál. Večer Martin tvrdě usnul a
zdál se mu sen. Ve snu uviděl žebráka, kterého doprovázeli andělé. Žebrák Martinovi děkoval
a žádal ho, aby i nadále pomáhal lidem, kteří to potřebují, že je jich na světě mnoho. Když se
ráno Martin probudil, pokračoval ve své cestě domů. Tam potom založil klášter a pomáhal
chudým a potřebným lidem. Později jej pro jeho dobrotu a moudrost zvolili biskupem, ale
Martin tak vysokou hodnost nechtěl přijmout a schoval se do ohrady k husám, jenže, když ho
lidé hledali, už se stmívalo a svítili si lucerničkami, husy spustily velký pokřik, tak Martina
prozradily. A tak vznikla tradice svatomartinského pokrmu – pečené husy, za to, že prozradily
Martina.

Otázky k textu
Kdo byl otec Martina?
Proč se Martin chtěl vrátit domů z vojny?
Jakého koně měl Martin?
Koho potkal u brány města?
Čím podaroval žebráka?
Jaký měl sen, a kdo asi byl doopravdy žebrák?
Co Martin udělal, když se vrátil domů.
Čím chtěli lidé Martina zvolit?
Kam se schoval, aby ho nenašli?
Proč se na sv. Martina pečou husy?

Pranostiky
Na svatého Martina, kouřívá se z komína.
Na svatého Martina, bude dobrá peřina.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. (ten kůň je sníh)
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Martinův led, bude vodou hned.
Básnička
Na svatého Martina prý už zima začíná.
Přijede k nám na koni, podkovami zazvoní.
A ten kůň – to je sníh, ležet bude na polích.
Písnička
Už Martin na bílém koni
https://www.youtube.com/watch?v=sKktGbeqGf8
Pohádka
Pohádka o Slepičce a kohoutkovi (zdůraznění pojmů přátelství, pomoc)
https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY

Logopedické a řečové hrátky
Koník dělá ihahá
-

napodobovat hlas koně

klapou mu podkovy
-

pohybovat jazykem po patru jako bychom chtěli vyslovit L

napodobení klapání podkov jazykem
❖ Vytleskat rytmus říkanky:

Koni, koni, koníčku, shýbni ke mně hlavičku.
Pohladím ti tvoje vlásky, uvážu ti mašličku.

❖ Skládání předepsaných slov z rozstříhaných písmen, nebo opisování:

K ŮŇ
HUSA
PODKOVA
MARTIN

❖ Odpovídat celou větou na otázky:
1. K čemu slouží kůň? (k práci, v lese tahá stromy, vůzvozí lidi, závodí)
2. Jak říkáme mláděti koně?
3. Co slyšíme, když jede kůň po silnici? (klapání podkov)
4. Pojmenuj části těla koně.
5. Kolik má kůň nohou?
6. Jak se starat o koníka?
Pracovní a výtvarné činnosti
❖ Vázání uzlíku nebo mašličky na oblíbenou hračku

❖ Výroba lucerničky
pomůcky: zavařovací sklenice, jednobarevný ubrousek, lepidlo Herkules, nůžky, štětec,
vodové barvy, vázací drátek
postup:

1. pokrčit ubrousek
2.sklenice se potře Herkulesem ředěným vodou
3. na sklenici se přiloží nakrčený ubrousek z kroku č. 1
4. ještě do mokrého povrchu se nanáší vodová barva, obrázek dle fantazie
dítěte
5.necháme zaschnout
6.po zaschnutí sklenici ještě jednou potřeme lepidlem a necháme znovu
zaschnout (může se sušit i v troubě na 50 stupních)

Na závěr uvážeme drátek na závěs, dovnitř vložíme svíčku

Svatomartinské pečení
Děti pomohou mamince s pečením Svatomartinských rohlíčků, viz recept:
40 dkg hladké mouky
1 Hera
1 smetana 31%
Vše smícháme v těsto a necháme 2 hodiny odpočinout.
Vyválíme, nakrájíme na trojúhelníčky a plníme nádivkou. Smotáme do rohlíčku a dáme péct.
Nádivka: dle chuti – mák s rozinkami, tvaroh, povidla, jablka
DOBORU CHUŤ! ☺

Cesta svatého Martina
Pomoz koni svatého Martina najít cestu do naší školky a nakresli ji fixem. Pokud najdeš více
možností, zakresli je všechny, nejlépe každou jinou barvou.

Kovej, kovej kováříčku
Svatý Martin potřebuje okovat svého bílého koně. Vybarvi tolik podkov, kolik jich kovářpři
své práci použije. Jednotlivé podkovy si můžeš spojit čarou s nohama koně. Čeho je víc?
Podkov, nebo noh? Dokážeš určit o kolik? Vystačí zbylé podkovy ještě pro jednoho koně?

Omalovánka

