
TÉMA: KAMARÁDI     24.10.- 1.11.2016 

KOMPETENE: 

ŘEŠÍ JEDNODUCHÉ PROBLÉMY, MÁ PŘEDSTAVU O TOM, ŽE VĚTŠINU 

PROBLÉMŮ MŮŽE ŘEŠIT VÍCE ZPŮSOBY 

UVĚDOMUJE SI, ŽE SVÝM CHOVÁNÍM MŮŽE SPOLUVYTVÁŘET 

PROSTŘADÍ POHODY 

 

Nabídka vzdělávacích činností: 

 

-nalít si pití a polévku 

-umět si prostřít a snažit s udržet čistotu v okolí talíře 

- donést si talíř a uklidit po sobě 

- chovat se u stolu přirozeně a správně nejen v přítomnosti paní 

učitelky 

- vzájemná domluva mezi dětmi při dramatizaci pohádek 

-společné námětové hry 

-prohlížení knih a rozhovor o lidech z cizích zemí 

-znát jméno kamaráda a kde bydlí 

- společná výroba obrázků pro rodiče 

- výroba nebo kresba dárků pro kamaráda 

- výroba obálky nebo knihy pro kamaráda- vystřihování obrázků 

-umět odpovědět nebo dokončit příběh Co ba se stalo, když? 

-umět rozhodnou Co je správně? 

-umět přiznat chyybu 



Básničky 

 

Paleček a jeho kamarádi 

Mámo usmaž koblížky!  

Až mi dojdeš na šišky  

Nemám už čím topit synku,  

dělej něco pro maminku. 

V lese bum, bum, bum,  

šiška jako dům,  

za ní druhá, po ní třetí  

z vysokého smrku letí. 

Paleček je dávno v lese,  

sám však šišku neunese. 

Jde okolo školáček  

jménem ukazováček.  

Okoukne ji, pak se sehne,  

ale se šiškou ani nehne. 

Zavoláme prostředníčka:  

Prostředníčku pomoz nám.  

Chlapečkovi zrudla líčka.  

Nadarmo se namáhám. 

Zavoláme prsteníčka:  

Prsteníčku, tak co Ty?  

Chlapečkovi zrudla líčka.  

Šiška dělá drahoty. 

Zavoláme na malíčka:  

Pojď, malíčku pomoz nám.  

Malíček je chytrá hlava,  

kamarádům rady dává. 

Ty jdi sem a ty jdi tam,  

čekejte až zavolám. 



Tak teď! Hej rup!  

Už ji nesem.....  

Vracejí se domů lesem,  

máma jim dá za šišku,  

cukrovanou kobližku. 

 

 

U našeho lesíka 

U našeho lesíka  

starý ježek naříká.  

Ztratil tam prý nové boty,  

když šel včera do roboty. 

Nenaříkej ježku náš,  

mezi nám boty máš.  

Ať je našel ten či ten,  

vypíchej ho z kola ven! 

 

Zavírám, zavírám les 

Zavírám, zavírám les,  

aby sem nikdo nevlez,  

ani kočka, ani pes.  

Vleze-li sem bába,  

ať z ní bude žába,  

vleze-li sem dědek,  

ať z něj bude dudek,  

vleze-li sem panna,  

ať z ní bude srna,  

vleze-li sem mládenec,  

ať z něj bude brabenec.  

Zavírám, zavírám les,  

aby sem nikdo nevlez. 

 



Byla jedna babka, 

Prodávala jabka. 

Za děravý groš, 

Prodala jich koš. 

 

 

Pro maminku  

 Sladkou pusu jako med, 

pošlu ti ji, mámo, hned. 

Letí, letí pusinka, 

dostane ji maminka. 

 

 

Písnička:  

Kdo to je? 

Pod naším okýnkem 

 Má maměnka co si má 

 

 


