
 

 

 

Vážení rodiče a milé Žabky, 
 
vítám Vás opět v naší školičce na dálku. Doufám, že jste si alespoň maličko užili Velikonoce. Pro tento 
týden jsem pro Vás připravila nové jarní téma "Domácí zvířata". Seznámíte se s některými zvířátky. 
Přečtete si spolu s rodiči pohádku O třech prasátkách a také si můžete vyzkoušet jednoduché 
protažení, které již znáte ze školičky. 
  
Už se na Vás všechny moc těším. 
 
Alena Vrzalová 
 
TÝDEN 12. – 16. 4. 2021   
TÉMA: DOMÁCÍ ZVÍŘATA 
 
 

Den Vzdělávací nabídka Činnosti 

12. 04. 2021 Čtení příběhu, pravidla chování 
(dobro, zlo) 

Pohádka O třech prasátkách 

13. 04. 2021 Zdravotně zaměření činnosti - 
protahovací 

Jógové protažení 

14. 04. 2021 Vokální činnosti 
 
Činnosti zaměřené na 
osvojování poznatků 

Písnička: Běžela ovečka 
 
Poznávání domácích zvířat dle 
přiložených obrázků 

15. 04. 2021 Činnosti pro rozvoj jemné 
motoriky 
 

Modelování - prasátko 

16. 04. 2021 Grafické činnosti Omalovánka: domácí zvířata, 
prasátko Pepa 

 
 
 



 

 

 

Příloha 1 12. 4. 2021 
 
Čtení příběhu, pravidla chování (dobro, zlo) 
 

O třech prasátkách 

 

Jednoho krásného letního rána, je tomu už hodně dávno, se tři malá prasátka rozloučila se 

svými rodiči a opustila rodný dům. Vydala se do světa na zkušenou. Každé si chtělo postavit 

svůj vlastní domeček a žít si pěkně po svém. Ervín, Fridolín a Chytrolín si vesele 

vykračovali lesem, prozpěvovali si, a nemohli tedy zaslechnout šramot v houští před nimi. 

Kdyby tak tušili, že už před chvílí probudili ze spaní velkého zlého vlka! Vlk je pozoroval 

z křoví a z tlamy mu při tom ukápla slina. „Cha, to bude ale dobrá večeře,“ lebedil si 

spokojeně. „ Jen co mi pořádně vytráví.“ 

 

Prasátko Ervín bylo s domečkem hotové raz dva. Nemělo moc rádo práci, a tak se rozhodlo, 

že si postaví obyčejný domek ze slámy. Už za chvíli jeho slaměný domeček stál a Ervín si 

dopřával vydatnou svačinku. „Je pěkný, že?“ pochvaloval si. „Což o to,“ zamyšleně 

pokyvoval hlavou Chytrolín, „ale když přijde vlk, hned ti ho rozfouká!“ 

Fridolín, prostřední ze tří prasátek, se ve stavění také příliš nevyznal, ale našel si hromadu 

prken a jeho zvláštní domeček byl postavený za jedno odpoledne. Chytrolín ale varoval i jeho: 

Do tvého domečku se vlk dostane, než bys řekl švec! 

 

Nejstarší prasátko bylo vždycky nejpracovitější ze všech. Poprosilo v cihelně o nějaké cihly a 

pustilo se do díla. Stavělo ve dne i v noci a práce trvala celý týden. Když byl domek hotový, 

spokojeně si pomyslelo: „Sem v zimě určitě nebude profukovat studený vítr! A když mě 

vyčenichá vlk, pevné zdi mě ochrání! 

 

Vlk se jednoho dne rozhodl, že si dojde pro nejmladšího čuníka. Když přišel k domečku ze 

slámy, zaťukal na dveře: „Ťuk ťuk, to jsem já, kamarád vlk!“ Prasátko vyděšeně zakvičelo, 

vlk se zhluboka nadechl a foukal a foukal, až všechnu slámu z domečku odfoukl. Ervín se 

rychle rozběhl k domku staršího brášky. Když vběhl do dřevěného domku, rychle zavřel 

dveře. Zakrátko se ozvalo bouchání na dveře a pak už vlk jen foukal a foukal, až se prkénka 

rozlétla po lese. Vystrašení čuníci honem zamířili k domečku nejstaršího brášky Chytrolína. 

Utíkali, co jim síly stačily, ale vlk jim byl v patách. „Pomoc! Pomoz nám, vlk rozfoukal naše 

domečky a teď nás určitě sežere! Volali na Chytrolína. Nejstarší z prasátek na nic nečekalo, 

otevřelo jim dveře, a když se ustrašení bráškové schovali v jeho cihlovém domečku, 

uklidňovalo je: „Nebojte se, do mého domečku se vlk nemůže dostat ani náhodou!“ 

 

Vlk byl tuze hladový, a tak začal hned zuřivě foukat. Foukal, fučel, ale domeček z cihel 

rozfoukat nedokázal. Nakonec pochopil, že takhle nic nezmůže, a dostal nápad: opřel o zeď 

žebřík, vyšplhal po něm na střechu a kradl se ke komínu. Prasátka ale rozdělala oheň, 

postavila na něj ten největší kotel a voda v něm začala zakrátko vřít. Vlk spadl komínem 

rovnou do kotle a opařil si zadnici! 

 

Zlé zvíře rychle vyskočilo na nohy a s příšerným řevem uhánělo pryč, nejspíš k nejbližšímu 

potoku, kde by si mohlo trochu ulevit od té hrozné bolesti. Prasátka už o něm od té doby 

nikdy neslyšela a všechna zvířátka jim chodila děkovat, protože konečně mohla ve svém lese 

žít spokojeně a beze strachu. Všechno tedy dobře dopadlo a Ervín s Fridolínem a Chytrolínem 

se pokaždé moc nasmáli, když si vzpomněli, jak vlka doběhli.  

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

Příloha 2 13. 4. 2021 
 
Zdravotně zaměřené činnosti 
 
Vezmi mamku nebo taťku a na koberci si udělej místečko tak, abyste se mohli trošku protáhnout.  
 
Ukaž jim, jak jsme cvičili kočičku ještě ve školce.  
 
Udělejte kočičku – pořádně vyhrb záda a poté opět prohnout. Poté se ve stejné pozici otoč za sebe na 
jednu stranu - hledáte kocourka . Je tam někde? Otoč se za sebe na druhou stranu. A tady náhodou 
není . Při vyhrbení zad se pěkně nadechněte a s výdechem opět prohněte. Prohněte se a natáhněte 
ruce na koberec, jako tahle kočička. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Příloha 3 14. 4. 2021 
 
Vokální činnosti 
 

 
  
 
  



 

 

 

Příloha 4 14. 4. 2021 
 
Činnosti zaměřené na osvojování poznatků 
 
Dle přiložených obrázků se pokus o poznávání domácích zvířátek. Podívej se, jak vypadají. Mají uši, 
ocas, chlupy, packy? Víš, co tyto zvířátka nejraději jedí? 
 
 

 
 



 

 

 

Příloha 5 15. 4. 2021 
 
Činnosti pro rozvoj jemné motoriky - modelování 
 
Za pomocí plastelíny si zkus vytvořit malé prasátko. Když bude mít s máma nebo táta chvíli čas, 
můžete prasátko vytvořit společně. Ty můžeš válet a rodiče ti mohou pomoci domodelovat. Vyber si 
barvu, která se ti líbí, a vyválej malé válečky. Můžete zkusit třeba i jiné zvířátko. Kdo z Vás se pochlubí 
fotografií z modelování? 
 

 

 



 

 

 

Příloha 6 16. 4. 2021 
 
Grafické činnosti 
 

 
 
 

 



 

 

 

 


