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Téma týdne: ZVÍŘÁTKA V LESE 

 
 
 
 
 
 

Cíle: 
- Vyslechnout text pohádky, 
odpovědět na otázky k textu 
- Zvládnout cvik „kolébka“ 
- Zapamatovat si text básničky 
- Pojmenovat lesní zvířata, stromy 
- Zkusit nakreslit podzim v lese 

 

 
 

* procvičuj cvik „kolébku“ - ze sedu skrčmo do sedu skrčmo, přitisknout stehna k hrudníku, ruce obejmou 
kolena, zhoupnout se na záda a zpět (několikrát za sebou). Kdo zvládne, může zkusit stejný cvik ze dřepu a po 
kolébce do dřepu. 
* pokud máte doma švihadlo - zkoušejte venku skákání snožmo přes švihadlo (budeme potřebovat pro 
zvládnutí dalšího úkolu našeho projektu „Cvičení se zvířátky“) 
* pomocí pastelek (voskovek, fixů, vodovek,..) nakreslete jednoduchý obrázek lesa ( muchomůrku, hříbek, 
jehličnaté stromy, zvířátko) – nechte se inspirovat barevným obrázkem v příloze. Cení se každý pokus 
vyzkoušet něco nového. Nebojte se a obrázek můžete darovat někomu blízkému pro radost. 

* v příloze č.1 najdete text pohádky z knihy „ Kamarádi v kožíšku „ – Přečtěte ji dětem, dbejte na to, aby je 
nic nevyrušovalo během četby (televize,hluk,..), ale aby nebyly ještě unavené, budete potřebovat, aby s vámi 
spolupracovaly. Po přečtení textu se ptejte: „Jak se jmenovala zvířátka?“ „Jaké ovoce myšky našly?“ „Jaké 
roční období popisují na začátku pohádky a podle čeho to poznáš?“ „Jakou barvu mělo jablíčko?“ „Proč byly 
myšky smutné?“  Bylo by fajn, kdyby vám děti odpovídaly celou větou. 
* k pohádce patří obrázek jablíček v příloze č.2 a úkol – zopakujte si části celého i rozkrojeného jablka, 
můžete ukazovat na obrázku, nebo na opravdovém jablíčku: slupka, dužina, bubák, stopka, jadérka, jadřinec. 
Můžete si jablíčko rozkrojit na boku a zjistit, zda uvidíte hvězdičku, přičichnout si a ochutnat jako myšáček 
z pohádky. 

* naučte se básničku o lese a jak se v něm chovat ( text najdete v příloze č.3), můžete přidat i jednoduchý 
pohyb podle návodu u básničky 
* zazpívejte si známé písničky o jablíčkách a ježcích ( Pod naším okýnkem, Cupy dupy u chalupy, Měla babka 
čtyři jabka. Děti by písničky měly znát a některé zkoušely ve školce i tancovat mazurku.  
 

* každý týden vám pošlu obrázek, nad kterým si s dětmi procvičíte spoustu věcí a doufám,že pro vás i děti to 
bude příjemně strávený čas. Tentokrát na téma : Zvířátka v lese. Otázky a úkoly k textu: Zkus pojmenovat co 
nejvíce zvířat, hub, plodů, stromů,.. (Prosím rodiče, aby neradili hned, až si předškoláček opravdu nebude 
vědět rady!“) Poznej první hlásku u každého zvířátka a jeho název vytleskej a spočítej slabiky. „Kolik žaludů 
je na medvědovi?“ „Kolik je na obrázku muchomůrek?“ „Které zvíře umí létat?“ „Které zvíře umí skákat?“ 
„Které zvíře ve dne spí a v noci loví?“ „Kolik je na obrázku bříz?“ „Jakou barvu má medvěd?“ „Jakou barvu má 
vlk?“ Najdi na stromě žaludy. Najdi zvíře, které je vlevo (vpravo, nahoře, dole) na obrázku.  
 

* za hezkého počasí choďte s dětmi často do přírody. Teď na podzim je příroda nádherná a barevná. Povídejte 
si, co vidíte, jaké stromy se barví do oranžova (javory), žluta(bříza), hněda(dub). Hledejte plody podzimu  
( bukvice, ořechy, žaludy, kaštany, šípky ) Můžete donést  ke krmelci seno, bukvice, kukuřici,.. pro zvířátka. 
Třeba najdete houby a budete je moct lépe nakreslit. 

 

  

na období od 2.11.-6.11.2020  



Příloha č. 1 

Kamarádi v kožíšku 
Jiří Kahoun 

 

Pod jabloní postrkoval myšáček jablíčko a kroutil hlavou: „Kde může být? Listí 

žloutne a já z toho čekání snad taky zežloutnu.“ „Ahoj, Kožíšku!“ přicupitala myší 

holčička. „Ahoj, Bavlnko! To je doba. Já tu na tebe čekám deset hodin. A už to 

nemůžu vůbec vydržet.“ „Co nemůžeš vydržet?“ zeptala se Bavlnka. „Abych ho 

neschroustal. Chci ti dát půlku. Máš ráda jablíčka?“ „Mám. A nejvíc tyhle 

červený.“ „ Tak se do něj hned pustíme,“ olízl se myšáček. „Počkej,“ zarazila ho 

Bavlnka. „Já pro tebe taky něco mám. Támhle pod tím stromem ti schovávám 

hrušku máslovku. Proto jsem tak dlouho nešla. Máš rád hrušky?“ „Mám a moc. 

Možná víc než jablíčka,“ vypískl myšáček. „Tak vidíš. A co když nám hrušku 

někdo sní?“ Pokyvovala hlavou myšička. „ Jé, to by byla škoda,“ vypískl myšáček. 

„Jdeme chroupat hrušku.“ A už běželi. Přes celou dlouhou mez. Dorazili pod strom 

a Bavlnka povídá: „Tady ji mám schovanou pod listem.“  „Hm, ta voní,“ čichal 

k hrušce myšáček. „Ta je zralá až k jadýrkům. Hned se do ní pustíme.“ „Můžeme,“ 

řekla Bavlnka,“ale co když nám někdo sní to jablíčko?“ „To je pravda,“přisvědčil 

myšáček. „Svatá pravda. Jablíčko tam nechat nemůžeme. Musíme ho schroupat 

nejdřív,“ a běželi. Přes dlouhou mez. Přiběhli pod jabloň, a jablíčko nikde. „Tak a 

máme to,“ řekl myšáček.“ Měli jsme ho schroupat první.“ „Nebo líp hlídat,“ povídá 

Bavlnka. „Třeba se někam zakutálelo,“ rozhlížel se myšáček a začali hledat. 

Prolézali trávu a zvedali listy. Koukali, čichali, ale nikde nic. „No co,“ pískl 

myšáček,“ pro jedno jablíčko se nezblázníme. Máme hrušku a větší než jablíčko. Je 

celá žlutá a krásně zralá. Určitě až k jadýrkům.“ „Právě,“ řekla Bavlnka. „Hruška je 

taky dobrá. Možná lepší než celé jablíčko. Pojď, běžíme na ni.“ A už utíkali. Přes 

celou dlouhou mez. Přiběhli pod strom, a hruška nikde. „Já bych brečel,“ vzdychl 

Kožíšek a bavlnka se rozplakala. „Neplač, třeba ji najdem,“ konejšil ji myšáček. 

„Třeba se nám schovala.“ A začal všude hledat. Prolézali trávu sem tam. Zvedali 

všechny listy, ale hruška nikde. Ke všemu začalo pršet. Kapky bubnovaly do listů a 

na cestě se dělaly louže. „Asi ji nenajdem,“ řekl myšáček.“Ale ukážu ti něco 

lepšího.“ Rozběhl se a přeťapal louži, jen to stříkalo. „Jé, ty budeš vypadat,“ 

rozběhla se za ním Bavlnka. „Umíš tohle?“dupal v blátě Kožíšek. „Umím,“capala 

v blátě Bavlnka. „A co čvachty, čvachty! Já jsem žába a ty žabák,“skákala Bavlnka. 

Pak na ně přišla třaslavá zima a Bavlnka povídá: „Kožíšku, pojď se k nám usušit.“ 

„No nazdar,“ spráskla packy maminka Bavlnky. „Děti, jak to vypadáte? Celé vás 

musím vykoupat.“ Když jim vydrhla kožíšky, posadila je ke stolu a povídá: „Tohle 

jsem pro vás našla.“ A položila před ně talíř s jablíčkem a hruškou. 
 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 
 

 

Příloha č. 3 

 

Do lesa dnes půjdeme,                       /chůze na místě/ 

potichoučku budeme.                         /ukazováček před pusu, ztišit hlas/ 

Rozhlédnem se do všech stran,          /ruku nad oči, otáčet hlavou vpravo, vlevo/ 

stromy, ty já dobře znám.                     /rukama naznačíme velký kruh/ 

Borovice , smrček, jedle,                   /naznačujeme ukazování na stromy/ 

šiška na mě spadla hnedle.                /rychle do dřepu/ 

Shodila ji veverka,                            /ve stoje tleskáme do rytmu/ 

je to pěkná čiperka.                          /ve stoje tleskáme do rytmu/ 

 


