
                                                           Ahoj děti, maminky i tatínkové.  

             Slyšel jsem, že paní učitelky zavezly předškolním dětem pracovní sešity s úkoly.  

       To ano, pracovní sešity jsou pro předškoláky, ale pohádky, ty přece máme rádi všichni.                    

A protože březen je měsíc knihy, tak jsem si řekl, že Vám pohádky pošlu alespoň takhle.   

                                                                  TADY JE! MOJE MILOVANÁ KNÍŽKA!                       

 

                                                  

             Aby Vám nebylo líto, že si ji se mnou nemůžete prohlédnout, posílám pár obrázků. 

                                                          Poznáte, jaké jsou to pohádky?  

 

         



 

       

 

     

Správná odpověď: O třech kůzlátkách, O Koblížkovi, Otesánek, O perníkové chaloupce, O Červené 

karkulce, Hrnečku, vař!         

                                                                         SUPER!               

 

                                                                       



                                  Co kdyby si zkusil vyprávět pohádku mamce, nebo taťkovi Ty?  

                                          

 

 

                           



                                                  ZKUS KOBLÍŽEK CHYTIT!  

https://www.facebook.com/100016024118245/videos/896422594235203 

 

                                                          Chytil jsem je všechny!!!  

No, všechny….skoro všechny…vlastně mi jich dost popadalo, ale byla to velká legrace!!!!                          

A kolik se ti podařilo nachytat Tobě? 

                                       

                                              Hejného matematika trošku jinak😊 

                                  / Předškolní děti by se již na obrázek dívat neměly. / 

                                                                  O Koblížkovi 

• Kdo je hlavní hrdinou příběhu? 

• Jaké postavy / zvířátka vystupují v příběhu? 

• Kolik jich je? 

• Jaká zvířátka, která mluvila s koblížkem, žijí v lese? / Můžete diskutovat, zda zajíc žije 

v lese, či na louce, na poli…./ 

• V jakém pořadí koblížek potkával zvířátka? 

• Kolik nohou má liška?  

• Co znamená přísloví: „Mazaný jako liška?“ / Veďte diskuzi… Je liška něčím opravdu 

namazaná?/ 

 

                                                                

 

 

https://www.facebook.com/100016024118245/videos/896422594235203


                Děti, já jsem dostal hlad. Víte, že knížka nám může pomoci i při vaření? 

                                                         Takové knížce se říká …..kuchařka! 

                                            

 

           Zkuste s mamkou uvařit něco dobrého, zdravého a pošlete nám recept i s fotkou.            

        Já jsem zkoušel krupicovou kaši, protože pohádku „Hrnečku vař, mám nejraději!! 

 

                                           Hokus, pokus - Hrnečku vař, jak to neznáme😊 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=JmLX7xhiN_E 

 

                                                                   Děti, jste už unavené?  

                                                                  / Breptadla - opakujte / 

• Nenenenenenenene 

• Benebenebenebene 

• Manamanamanamana 

• Minyminyminyminy 

• Bibibibibibibibibibi 

• Cupitycupitycupity 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JmLX7xhiN_E


                                                      Umíš „NEVÍM“ také ukázat? 😊                     

                

                

                                                      Děti, já nevím jak vy, ale já jsem unavený.  

                                Půjdu si zdřímnout, ale určitě to nepůjde bez Večerníčku.  

                                                           

 

 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0 

https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0


                                                                  Něco pro mamky a taťky.  

                                                         „Kdy jste si našli čas na knížku Vy?“ 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=_5MORGychvs 

 

                                                              

                                                    

 

 

 

 

 

                                   Přejeme pohodové dny. Paní učitelky Pavla, Dáša a teta Gabka. 

 

 

                            

https://www.youtube.com/watch?v=_5MORGychvs


 

 

 

 

 

 

                                

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


