
DISTANČNÍ VÝUKA – TÉMA SMOLÍČEK POZNÁVÁ BARVY PODZIMU 

Datum od 1. 11. – 3. 11. 2021 

Vážení rodiče a milé děti, 

v tomto týdnu si budeme společně připomínat pohádku O Smolíčkovi. Prosím 

rodiče, aby vám pohádku přečetli. Společně si povídejte o ději pohádky, o 

postavách, o vlastnostech.  

Komunikační dovednosti – společně si povíme, jaké máme základní druhy 

listnatých a jehličnatých stromů. Ukážeme si o obrázky, na kterých uvidíme 

různé stromy a společně si je pojmenujeme. Povíme si, co se děje se stromy na 

podzim, proč opadávají listy, jakou mohou mít barvu, velikost a k čemu nám 

opadané listí může sloužit. Víte děti, jaké plodiny na podzim mají listnaté 

stromy (kaštany, žaludy, bukvice a šišky)? 

Výtvarná činnost – zkuste si s rodiči vyrobit podzimního skřítka a výrobek nám 

přineste do MŠ. Pokud budete mít chuť tvořit, tak si můžete zkusit otisk listu na 

čtvrtku, které bude sloužit jako pozadí a na které můžete namalovat libovolné 

lesní zvířátko. 

Hudební činnost – opakujeme operetku Dvanáct měsíčků a písničku Pod 

dubem za dubem (od Svěráka a Uhlíře), Máme doma obludu. 

Pracovní listy – prosíme o vypracování všech pracovních listů.  

Přejeme všem krásné podzimní dny 😊. 

Holky z Pampelišek 

 

  



 



 

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI 
 
„Mámo, usmaž kobližky!“ 
 
„Až mi dojdeš pro 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 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. 
  



 
  



 



 

  



 



 



 

 


