
Milé děti z naší třídy KONVALINKY, 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 Erika a Dáša  

 

ŘÍJEN 

O VELIKÉ ŘEPĚ 

 

Distanční vzdělávání 

 

1 týden: Dědečkova zahrádka 

2 týden: Dědeček sklízí řepu 

3 týden: Dědeček s babičkou v lese 

4 týden: Dědečkovi vyrostla na zahradě dýně 

 

DĚDEČKOVA ZAHRÁDKA 

PH Leze ježek, leze v lese, jablíčka si s sebou nese-2x (lezení ve vzporu dřepmo) 

       Děti kolem běhají ježka všude hledaj    -2x (běh) 

       Ježek píchá do všech stran, já se chytit nenechám-2x (střídavě pravou a 

levou“píchání“ukazováky) 

       Děti kolem běhají, ježka všude hledají           -2x 

       Do listí se zahrabal, lehl si a tiše spal              -2x (děti se schoulí do klubíčka v kleku) 

       Děti už neběhají, ježka spáti nechají               -2x (totéž, hlavu na kolena, uvolnění) 

 

PÍSNIČKA Pod naším okýnkem 

             Měla babka – a můžete si zatančit mazurku 

 BÁSNIČKA „ŠVESTKA“  

Já jsem švestka tmavěmodrá,             

do knedlíků bývám dobrá, 

Do těsta mne zabalíte, 



v dlaních pěkně uválíte, 

připravte si rendlíky na švestkové knedlíky. 

 

Maminky a tatínkové – zahrajte si s dětmi „na kuchtíky“ a uvařte si společně jablíčkový 

kompot a upečte štrúdl DOBROU CHUŤ! 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2/ DĚDEČEK SKLÍZÍ ŘEPU 

Vyprávějte si s dětmi pohádku „O veliké řepě“ 

Známe také veršovanou verzi –zkuste se ji naučit-Dědek řepu nasadil,u pole se posadil, 

                                                                                     Čekal,čekal,mráz ho lekal,   

                                                                                      Sluníčka se bál,dešti jenom lál. 

                                                                                      Bez večeře,bez oběda čeká dědeček, 

                                                                                     Najednou se hlína zvedá,roste kopeček 

                                                                                     „Bábo,roste řepa“ „Prosím Tě,co vidíš 

                                                                                      „Bábo,což jsi slepá“ „Dědku,Ty mě  

                                                                                       šidíš“ 

                                                                                       Zavolali vnučku, vnučka pejska, 

                                                                                       Pejsek kočku, kočka myš. Chytli se 

                                                                                      A čekají, šepty, šepty šeptají 

                                                                                      Myšce byla dlouhá chvíle, hopsala si  

                                                                                      rozpustile, trhla kočkou, kočka   

                                                                                      pejskem, pejsek vnučkou, vnučka  

                                                                                      bábou, bába dědkem, dědek prázdné 

                                                                                      ruce měl, nikoho se nedržel, udělali  

                                                                                      bác. Kopeček se ještě chvěje, jak se  

                                                                                      pod ním krtek směje. 

 Nakreslete k pohádce obrázek 

Vyrobte si společně“BRAMBORÁČKA“-panáček z brambory, kterého můžete dotvořit 

přírodninami (jeřabiny, listy, klacíky…) 

Písnička „LEČO“ - odkaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



3) DĚDEČEK S BABIČKOU V LESE                   

Říkanka s pohybem „Muchomůrka“ 

                                 Muchomůrka sedí v lesíčku, v lesíčku, (dřep, ruce spojené nad hlavou) 

                                 Na hlavě má pěknou čepičku, čepičku  

                                 A na ní má bílé puntíky, puntíky, (stoj, ruce rozpažit) 

                                  Vypadá jak deštník veliký, (otáčení kolem své osy) 

                                  Vypadá jak deštník veliký (vpravo, vlevo) 

 

Básnička „HŘÍBEK“ 

                 Sedí hříbek u cesty, plž mu vlezl do vesty 

                 V kapse díru vykousal, hryže, hryže pořád dál, 

                  Jdi už pryč, Ty nenasyto, není Ti té kapsy líto 

                  Že nepůjdeš Ještě rád, ježku,pojď ho popíchat. 

 

 

Vyrobte si společně houbičku z papírové ruličky, plata od vajec či jiných materiálů,které 

doma najdete.                                                                                                                                                                       

Prohlédněte si společně atlas hub.  

 

4) DĚDEČKOVI VYROSTLA NA ZAHRADĚ DÝNĚ 

 

Čtěte si na pokračování-např. Kubula a Kuba Kubikula 

Zacvičte si s Míšou „Obuda“ „Strašidelná“ 

https://www.youtube.com/watch?v=jwSkCRHD-X0 

 

Společně vydlabejte dýni 

Hádanky – PŘIPLÍŽÍ SE POMALIČKU, 

 SHODÍ HRNEK, SFOUKNE SVÍČKU, 

 TAK NÁS DĚSÍ ZLOBIDLO, STRAŠIDELNÉ ………(strašidlo) 

-   V CHALOUPCE NAŠÍ, 

      OBČAS PĚKNĚ STRAŠÍ, 

   KDYŽ SI VLEZE DO KOMÍNA UKVÍLENÁ ……..(meluzína) 

https://www.youtube.com/watch?v=jwSkCRHD-X0
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