
Milé děti z naší třídy Fialky, protože se nemůžeme vidět ve třídě spolu, připravily 
jsme si pro vás a vaše rodiče nebo šikovné starší sourozence vše tak, aby se vám po 
školce nestýskalo.

Těšíme se, až se uvidíme.

Vaše paní učitelky Šárka a Anička.

Duben
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

distanční vzdělávání

1. týden: Chaloupka u černého lesa

2. týden: Jeníček s Mařenkou bloudí lesem

3. týden: Bábiny perníčky

4.týden: Letí bába na koštěti

➢Jeníček s Mařenkou nás seznámí se svou pohádkou „Perníková chaloupka“ (čtená i veršovaná 

pohádka)

➢Opakování barev, základní a doplňkové

➢Opakování geometrických tvarů

➢Seznámení s netradičními dopravními prostředky a opakujeme základy dopravní výchovy

➢Pečení a zdobení perníčků

➢Rej čarodějnic a čarodějů

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – povídáme si

Seznámíme se s pohádkou „Perníková chaloupka“, jaké mohou mít formu (psaná či veršovaná), 

dramatizace s loutkami, obrázky. Skládání obrázků podle posloupnosti, skládáme pohádku. 

Společně s dětmi zdobíme perníčky s využitím netradičního materiálu a přírodnin (papírové 

perníčky), pomocí cukrové polevy (upečené perníčky). Opakování barev a geometrických tvarů, 

skládání obrázků. Čarovné pokusy s vodou, větrem, … vaříme si různé „lektvary“ či bylinné čaje.

Netradiční dopravní prostředky, opakování, jak se chováme v dopravě, základní dopravní značky a 

semafor (co která barva znamená). Rozvoj hrubé motoriky – čarodějné tance s koštětem.  

➢Naučit se veršovanou pohádku „Perníková chaloupka“

➢Dramatizace pohádky s loutkou nebo obrázky

➢Děti bloudí lesem – procvičování labyrintů a cestiček



➢Pojmy – krátká, dlouhá, úzká, široká cesta, perníčky nahoře, dole

➢Pokusy v kuchyni, výroba lektvarů či bylinných čajů, sbírání bylin

➢Opakování správného chování v dopravě, poznat základní dopravní značky a co znamenají barvy 

na semaforu, tradiční i netradiční dopravní prostředky

➢Opakování geometrických tvarů, skládání obrázků pomocí geom. tvarů

➢Tanečky s košťaty

Poslech pohádky:

Perníková chaloupka  https://www.youtube.com/watch?v=CSPV5k98D9g

POBYT VENKU

➢Sbírání bylin či plodů na čaj (lektvar)

➢Pozorujeme barvy v přírodě (kvetou květiny, které barvy nás obklopují)

➢Procházky po okolí s opakováním dopravních situací (přecházení ulice, poznávání dopravních 

značek, co znamenají)

➢V lese – stavění domečků z přírodnin

BÁSNIČKY

Letadlo                                                               Vláček
Jukne z mraků náhodou                                      Po kolejích vláček jede,
Jako racek nad vodou.                                        sleduji ho pěkně vsedě
Pak se vyhne obloučkem                                    Nejdřív slábne troubení,
hoře, která nad ním mává                                   pak nabírá zpoždění.
sněhobílým kloboučkem.                                   A takhle to chodí vždycky,
Zkus počítat do pěti,                                          protože je elektrický.
třeba zpátky přiletí!                                            Pravidelně v úterky
                                                                           dochází mu baterky.
Pozor na cestu
Auto jede: TÚ, TÚ, TÚ!                                   Perníková chaloupka
Dávej pozor na cestu.                                       Zabloudily děti v lese,
Je-li řidič nešika,                                              Mařenka se strachy třese.
Tak tě blátem postříká.                                     Jeníček ji vede,
Je-li řidič nešika,                                              toto ještě svede.
Boule bude veliká.                                           Najednou chalupa.
Auto jede: TÚ, TÚ, TÚ!                                  Mařenka nedutá.
Mámo, táto, už je tu.                                        Celičká z perníku,
Táta mává, máma mává,                                  zatáhli za kliku.
auto jede! Sláva, sláva!                                    Babizna s lopatou
                                                                         má kočku chlupatou.
                                                                         Děti však vyhráli,
                                                                         na babu vyzrály.
Odkud ten náš holub letí



Odkud ten náš holub letí?
„Letím z lesa, milé děti, vrků, vrků, vrků.“
„Cos tam viděl holoubku?“
„Perníkovou chaloupku, u černého smrku.“
„Viděls také Mařenku?“
„Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji s Jeníčkem, krmili se perníčkem.“
„A když z okna na zahradu, vystrčila bába bradu...
Nebáli se, holoubku?“
„Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč.
A už byli pryč.“

HUDEBNÍ CHVILKA



SMYSLOVÉ HRY



Příprava a ochutnávka lektvarů

Společně si nasbíráme různé druhy bylin, které necháme macerovat a poté ochutnáváme, například: 

mátový, meduňkový, jahodový,…

GRAFOMOTORIKA





VÝTVARNÉ ČINNOSTI

 



Čarodějka na koštěti

Potřebuješ: čtvrtka, černá a růžová barva, štětec, černý fix, kousek černého papíru, lepidlo, nůžky, 

tyčku a kousek slámy (suché trávy) na koště

Popis: Na čtvrtku obtiskni svou ruku, kterou sis natřel černou barvou, domaluj růžovou hlavu, 

fixem dokresli obličej a vlasy, z kousku papíru vystřihni a nelep klobouk, nakonec nalep koště

Zdroj: 

www.pinterest.com

www.youtube.com

http://www.pinterest.com/
http://www.youtube.com/

