
Téma :   Dáme klíček do zámku,  odemknem  si  pohádku 

Kompetence  :                        22.1.   -   2.2.2018 

2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody 

3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat 

 

Nabídka vzdělávacích činností pro děti : 

- KK –  Odemykání pohádek  …  , hádanky  z pohádek, říkanka  Míchám, 

míchám pohádku… 

- Poslech pohádek – Sněhová královna,  Jak Křemílek vymyslel sněhovou 

kouli,  Otesánek… 

- DK – povídání o obsahu pohádky, rozlišit dobro X zlo, hlavní postavy – 

povah. Vlastnosti, Co doma čtete , jaké máš doma pohádky… 

- Tvoření s dětmi – pohádky – z papíru, textilu, tempery, tuš… 

- Nácvik písně s pohybem – Jede zima, jede  

- Básně – Paní zima, Sněhulák, Míchám pohádku, Karneval 

- PH Na mrazíky, Koulovaná, Slepá bába 

- Co si oblečeme v zimě –  názvy oděvu, posloupnost při oblékání  

- Pohádková cesta – cvičení v překážkové dráze 

- Prohlížení pohádkových knih – rozhovory nad ilustracemi 

- Skládání pohádkové puzzle, kostky 

- Modelování kuliček – sněhulák 

- Logo chvilky – dechové cvičení   – dýchání na zmrzlé ruce,  meluzína , 

nafuk. Balonků, hlasy – vrabec, vrána, sova , …. , vytleskávání názvů 

pohádkových postav,  logopedické říkadlo  - hláska  S  - Sníh 

- Dramatizace pohádky  dle výběru dětí 

- PL - Čáry, kruhy,vlnovky ,omalovánky, labyrinty, hledání dvojic, 

pohádky -postava + prostředí   

- Hrátky se sněhem a na sněhu 

- Pozorování stop ,zimní krajiny 

- Pohádkové dopoledne – rej masek, hry, tance, soutěže, tombola 

 

 

 



Básničky 

Míchám ,míchám pohádku,                                                                                                                                         

tam a zase pozpátku.                                                                                                                                                    

Kdo ji pozná, kdo to ví ?                                                                                                                                                          

Hádanka mu napoví . 

 

Kdo je to ?   

Od popela tvářičky,                                                                                                                                                        

v kapse má tři oříšky. 

 

Na jelenu jezdí lesem,                                                                                                                                            

klouček malý, zrzavý.                                                                                                                                                               

U mechové chaloupky                                                                                                                                     

…………………… ho čekají. 

 

 Buchy, buchy na dveře,                                                                                                                                         

kdopak jí je otevře ?                                                                                                                                                                         

Kdo má hrášek na talířku ?                                                                                                                                         

Kdo uvidí z okna lišku ? 

 

Kdopak bere za kliku                                                                                                                                                        

u chaloupky z perníku?                                                                                                                                              

A kdo loupe perníček ?                                                                                                                         

……………………………..   . 

 

Kdo sněd talíř s buchtami                                                                                                                                                   

a pustil se do mámy ?                                                                                                                                            

Vždycky říkal , hamy ham,                                                                                                                                                                         

lidi já se mám ! 



Košík v ruce nese,                                                                                                                                                        

vlk už číhá v lese.                                                                                                                                                         

V červené čepičce                                                                                                                                                       

jde přát své babičce. 

 

Kdopak vílu učesal                                                                                                                                                            

a houpačku udělal ?                                                                                                                                                 

Šípkový čaj uvařil                                                                                                                                                                                       

a semínko zasadil ?                                                                                                                                                

V pařezové chaloupce                                                                                                                                                           

bydlí támhle na louce. 

 

Stojí panák za vraty                                                                                                                                                       

nemá kabát ani šaty.                                                                                                                                                     

Místo nosu mrkvičku                                                                                                                                                    

v ruce drží metličku.                                                                                                                                                             

Na hlavě má hrnec                                                                                                                                                                    

a hádanky je konec  . 

 

Logo.  říkanka     -   S 

Sníh se sype, sníh nás láká,                                                                                                                                       

postavíme sněhuláka.                                                                                                                                                        

Padá sníh, padá sníh,                                                                                                                                                    

sáňkujeme na saních. 

 

Paní zima 

Padá, padá snížek                                                                                                                                                    

na okna maluje mráz.                                                                                                                                                                  

Bílá paní zima                                                                                                                                                                   

už je tady zas. 

 



 Od pohádky klíček mám                                                                                                                                                                          

nechci sedět v koutě sám.                                                                                                                                                

Vložím klíček do zámku ,                                                                                                                                           

odemknu si pohádku.                                                                                                                                                         

Bude to jen chvilinka,                                                                                                                                                                              

hned jak klíček zacinká.    

     

Sněhulák 

 Stál sněhulák našišato ,                                                                                                                                                            

kdo ho stavěl , může za to.                                                                                                                                                     

Bum! Sněhulák spad,                                                                                                                                                

teď budeme počítat :                                                                                                                                                    

jedna, dvě, tři, tys to byl,                                                                                                                                                                                  

tys ho špatně postavil. 

 

Karneval 

Brzy bude velký bál ,                                                                                                                                                        

hurá , je tu karneval.                                                                                                                                                  

Nafoukneme balónky,                                                                                                                                                                      

ozdobíme záclonky.                                                                                                                                                

Schováme se za masku ,                                                                                                                                                   

jsme jak z hadích ocásků. 

 

Zpíváme : 

Jede zima , jede,                                                                                                                         

jede na saních,                                                                                                              

rozhazuje kolem sebe ,                                                                                                               

rozhazuje sníh. 

Sněhurka se veze,                                                                                                                    

veze na saních,                                                                                                              

rozhazuje kolem sebe ,                                                                                                        

rozhazuje sníh. 
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