
                                     „Ahoj děti, dnes jsem tady jáááááá😊 Váš Ferda!   

Můj kamarád Zvídálek mě za Vámi poslal, protože jak jsem na Vás čekal a čekal, začala kolem 

mě bzučet tahle moucha. A bzučela a bzučela…….No podívejte se na ni!“ 

                                                   

 

Děti, na našeho Ferdu sedla moucha OSAMOCENÍ. To je moucha, o které jsme si už ve školce 

povídali. Její bzukot můžeme slyšet, když se cítíme sami, nebo když jsme daleko od těch, které 

máme rádi.  

                              UŽ KOLEM TEBE  NĚKDY TA MOUCHA TAKY ZABZUČELA?  

Naštěstí našeho chytrého Zvídálka napadlo, že za Vámi Ferdu pošle a ta moucha OSAMOCENÍ 

určitě odletí. Ještě, že na světě existují kamarádi………. 

                                                             Máš taky kamaráda?  

                                               

                                                  Zatancuj si s námi kamarádskou písničku. 

 

                               https://www.youtube.com/watch?v=WWaMqCFcLgw 

https://www.youtube.com/watch?v=WWaMqCFcLgw


 Tak já myslím, že se Ferda už cítí mnohem lépe. Doslechl se totiž, že si povídáme o 

pohádkách . A pohádky má Ferda moc rád. No jen se na něj podívejte. 

                        „ Která pohádka to dneska bude!!! Která, která, která….!“ 

                    Jestli na toho našeho Ferdu nesedla………ZVĚDAVOST…… 

/ Zvědavost je muška, která si na nás sedne, když chceme poznávat a zkoušet nové věci. 

Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až moc. / 

                                         

 

                                                    Zpívaná pohádka O Budulínkovi   

 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=ec-BFOLe5IE  

                      MY UMÍME TAKY ZPÍVAT, ŽE DĚTI? Takžeeee….jdemeee…na to! 

„ Pějme píseň dokola, okolo stola la la, pějme píseň dokola, okolo stolalala. Pějme píseň 

krásně  a mamka ji začne! „ 

                                                      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec-BFOLe5IE


                                          Děti, jestli si vzpomenete, co náš Budulínek rád obědvá?  

                                                                            Je to hrášek. 

                                                                   Jakou má hrášek barvu?  

 

  

                                                        

 

                                                              „Co je ještě zelené, to chci slyšet od tebe.“ 

 

        

                

                                                                 A taky náš Ferda😊 



Náš Ferda se spolu se Zvídálkem poctivě starají o naše semínka, které máme ve školce. Podívej se, jak 

už nám ten hrášek vyrostl. 

                                     

 

                                   Podívej se, jak příroda umí kouzlit. Malý, velký zázrak. 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik 

                                                    

                                                 Uměl by si namalovat hrášek? / grafomotorika / 

                           

 

 

 

 

                                       

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik


                                    Rozsypejte hrášky na papír a udělej mezi nimi cestičku.  

                          

 

                                                                            Pro předškoláky. 

                      

                                                         



                                              

 

                              Je tu malé hraní, je tu HRÁŠKOVÁNÍ / vhodné pro starší děti / 

Mamka nebo taťka rozdělí kuličky do mističek tak, aby byl v každé jiný počet (od 1 do 7) – 

menší děti ( 1 – 3, 1 – 5 ) 

Ptají se dětí, zda je všude hrášků stejně, kde je nejméně, kde nejvíce.  Děti mají za úkol 

seskládat misky tak, aby byla řada od nejmenšího počtu po největší (zleva doprava). 

Předškolní děti mohou přiřadit k miskám číslice.  

Hra Hráškování II (vyšší úroveň):  

Děti dostanou za úkol změnit počet hrášků v mističkách tak, aby jich bylo ve všech stejně a 

žádný jim nezůstal. 

               

                                                  

 

                                                       HEJNÉHO MATEMATIKA 

                                                HRÁŠKOVÉ STAVBY U VÁS DOMA 

Pomůcky: zelený hrách (přes noc namočený ve vodě), párátka špičatá z obou stran 

Z měkkého hrášku a párátek si děti staví různé geometrické stavby dle fantazie. 

Kromě fantazie a jemné motoriky děti rozvíjí i prostorovou představivost, potažmo 

matematické představy.   

 

  



                                                     Ve školce nás to moc bavilo 

  

 

A když říkáme ve školce… vzpomenete si na jméno ilustrátora, který je u schodů v naší 

školce? / Malá nápověda: „Když jsme si umyli ruce, nejčastěji si dáváme sraz u…..           

Josefa Lady.“/ 

                                    

                                  

 



 

      Jaký kožíšek držel Budulínek, když ho liška vezla na ocásku? Co myslíš? 

  Poznáš, které zvířátko nosí tenhle obleček? (Pozor na čtení zleva doprava.) 

 

 

                     

                     

                     

 

      Správné odovědi:  Gepard, žirafa, želva, kráva, LIŠKA, jelen, krokodýl, hroch, had  

 

 

 

 

 

 



                                                                 Maminky, tatínci a děti.  

Dovolte nám vztoupit do vašeho domova a dnešní večerní pohádku na dobrou noc nechejte na nás. 

             

 

                                                      

 

                                                                        „Co to tady bzučí?“ 

                                                                Na Ferdu sedla muška RADOST😊 

                                         

                                                         

               Děťátka, hezky se přikryjte peřinkou až po uši 😊 a poslouchejte naši Pohádku z kufříku. 

                                                 Písnička se zpívá, pohádka se povídá…… 

                                          Takže pro Vás od nás pohádka O Budulínkovi. 

                           https://www.youtube.com/watch?v=u5Nc8c8XSqw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5Nc8c8XSqw


 

                       Něco pro mamku a taťku, aby na ně taky sedla moucha radosti. 

                                

                                https://www.youtube.com/watch?v=vHDCgIOtACk 

 

 

 

 

 

                       Příjemné jarní dny Vám přeje paní učitelka Pavla, Dáša a teta Gabka. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHDCgIOtACk


 

 

 

 

 


