
Zdravíme všechna „Slůňata“  

Dobré ráno, dobré dopoledne – před obědem, dobré odpoledne – po obědě, či dobrý večer záleží 

na tom, kdy se na tento náš „Nápadníček“ díváte 

A to je příhodná otázka pro Vás, milé děti. Je tedy ráno, dopoledne, odpoledne, nebo večer?  
Jak to vlastně poznáme?  
 

Ve školce jsme si všichni říkali naši uvítací básničku, kterou jsme doprovázeli pohybem.  
Vzpomenete si?  
 
„ Dobrý den, dobrý den, všechny děti pojďte sem, 
 dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den. 

Kdo je z dětí dneska tady, zazpívá si s chutí s námi, 
dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den.  

Dobrý den, země, kameny, květiny a stromy,  
dobrý den, zvířátka a ptáci, co létáte v povětří. 

A ryby, co ve vodě plavete a vlnky děláte,  
dobrý den já, dobrý den ty.  

A kdo tady s námi není, tomu pošlem pozdravení,  
dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den.“ 

 
Posíláme Vám všem světýlko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dnes poprosíme rodiče, aby vám 
přečetli krátkou bajku o myškách. A 
vy dobře poslouchejte, jak to bylo, a 
co se stalo. Pěkně se posaďte, 
nastražte uši a všechno si dobře 
zapamatujte.! 

 
Jedna polní myška (budeme ji 
říkat “ Jaruška“) měla na návštěvě 
přítelkyni myšku z města, která se 
jmenovala „ Dorotka“. Myška 
z města – Dorotka, ale nebyla tak 
úplně u myšky Jarušky spokojená. 
Nelíbilo se jí, že polní myš žije v 
chudobě, živí se jen kořínky rostlin 
a obilím. Proto ji pozvala do 
města, že jí ukáže, co je život. 
Obě zvířátka se vydala do velkého 
města, kde žila Dorotka - městská 
myš. Nejprve se život ve městě 
zdál polní myši Jarušce 
úžasný. Ještě nikdy neviděla 
takové dobroty ve spižírně, kterou 
jí ukázala přítelkyně 
Dorotka. Právě se pustila do 
oříšků, když se otevřely dveře. 

“Rychle!” zapištěla městská myš Dorotka, “musíme se schovat do úkrytu!” 
V okamžiku se tlačily obě v malé a těsné díře, kde bylo horko. Po dlouhé chvíli městská myš 
řekla, že už mohou vylézt. Protáhly si ztuhlé pacičky a polní myš Jaruška se opět pustila do 
svého jídla, ale než se stihla zakousnout, znovu se otevřely dveře a musely se rychle 
schovat! Obě se opět tlačili v úzké díře, nemohly ani pohnout vouskem a srdce jim divoce 
bila. To už bylo na ni hodně a tak řekla přítelkyni Dorotce: “Máš tu sice dobré jídlo, ale nač ti 
je, když se nemůžeš v klidu najíst? Jdu domů!” 
A tak si polní myš Jaruška sbalila kufr a cupitala městskými ulicemi, až přišla na své rodné 
pole. Spokojeně vlezla do své polní díry a řekla si: “Sem patřím, líbí se mi, když si mohu 
zahýbat vouskem a švihnout ocasem kdykoliv se mi zachce. Ať si městská myš sedí ve svém 
městě a spižírně! Já to mám ráda tady.” 
POUČENÍ: Všude dobře, doma nejlíp. 
 
A my se Vás děti ptáme?  

Jak se jmenovala myška, která bydlela na poli? 

Jak se jmenovala ta druhá myška, a kdepak bydlela? 

Co se polní myšce u přítelkyně, kamarádky nelíbilo? 

Jak se jmenuje tvůj kamarád ze školky? 

Podívejte se na obrázek a zkuste příběh vyprávět mamince, taťkovi, babičce, nebo dědečkovi.  



Teď si trošku procvičíte zrak. A my už přece víme, že budeme používat oči 
V řadě obrázků je vždy jeden, který je jiný. Najdi ho a řekni mamce, co mu chybí, nebo co je 
namalováno navíc. 

 

 

 

Všichni jistě máte doma jídelní stůl a židle. Vaším úkolem bude, nakreslit Váš stůl a židle tak, jak je 

máte doma.  

 

 

 

 



Zahrajeme si „Tečkovanou hru“ 

Myslím, děti, že si vzpomenete, jak se hraje. Vždy dva obrázky patří k sobě. Na každém obrázku 

spočítej tečky, postupuj od levé strany. 

Ten obrázek, který je ve dvojici nahoře, má tečky spojené čarou. Obrázek, který je dole – spojíš čarou 
ty. Ale pozor!!! Tak aby čára spojovala stejné tečky, jako jsou spojené na obrázku nahoře 
Kdo nemá možnost obrázek vytisknout, může si jej vytvořit na čistý papír Pokud je pro děti těžké 
rozložení osmi teček, prosím začněte na rozložení 4, pak 6ti a pak 8mi.   
 

 



 
 

 

Teď si trošku 
procvičíme jazýček a 
hlavičku  

Mysli, mysli 
zapni 
smysly!!! 
 
1. Čteme obrázky  
z levé strany 
V prvním řádku….. 
V druhém řádku……. 
 
Rozlišujeme, které 
slovo začíná na 

písmeno R 
 
 
Vytleskáváme slova a 
počítáme slabiky 
RU-KA-VI-CE 
O-KO 
RO-HY 
 
 


