
Dobrý den, milé děti z Motýlku  

Doufám, že jste první týden bez školky prožili ve zdraví. Následující týden vám pošlu úkoly na 
téma knížek a pohádek  Podívejte se s rodiči do vaší domácí knihovničky. Máte doma mnoho 
nebo málo knih? Je v nich hodně obrázků?  

PONDĚLÍ:                                                                                           

Motivace k dané činnosti: 

Povídejte si s maminkou a tatínkem o tom, co je to knihovna, co všechno v ní můžeme najít 
(Dělí se do několika částí- pro děti, pro dospělé, drama, pohádky, beletrie apod.) Kde ve vašem 
okolí se nachází nejbližší knihovna? Máte doma také knihovnu?  

Úkol:  

Vyber si svou oblíbenou knížku. Znáš příběh? (pokud ne, rodiče shrnou děj, nebo knížku 
přečtou) Jaké postavy v ní vystupují? Kdo z příběhu je zlý a kdo naopak hodný? Vystupuje 
v příběhu někdo kouzelný? Např. mluvící zvířátka apod. Končí podle tebe příběh šťastně nebo 
smutně? Proč?  

Závěr: 

Milé děti, pohádky vždy končí dobře. V pohádkách vždy dobro zvítězí nad zlem. Naučil/a tě 
něco tvá oblíbená pohádka? Např., že zlo musí být potrestáno? Kdo byl ve tvém příběhu 
potrestán?   

 

ÚTERÝ: 

Dnes se společně naučíme básničku „Knížka“   

Rozbolelo knížku bříško, 

měla v něm moc písmenek. 

Řekl jsem jí: „Milá knížko, 

zanech smutných myšlenek! 

Protáhni si všechny listy, 

narovnej svůj křivý hřbet. 

Provětrej se, vzduch je čistý 

a já bych tě zas rád čet.“ 



STŘEDA:   

Zopakujte si básničku ze včerejška  Dnes budeme tleskat slabiky daných slov a vytvářet 
zdrobněliny (např. kniha- knížečka). Děti řeknou, co vidí na obrázku – v prvním úkolu je 
kniha, ta má dvě slabiky=KNI-HA=dva puntíky. Vysvětlíme však, že zdrobněliny mají více 
slabik-knížečka= 3 slabiky. Můžete si vymyslet i další slova sami.  
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ČTVRTEK:    Další strana (Pokud nemáte tiskárnu, stačí příběh vyprávět  pouze z počítače )



 



PÁTEK: 

 

 



Kdo nemá tiskárnu, nemusí smutnit.  

Na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=1csN2kEgSDI si pusťte pro 
rozveselení písničku a opakujte co nejlépe tanec podle videa. Nezapomeňte 
zapojit rodiče se sourozenci. Kdo chce, pochlubte se třeba i videem ;) Hezký 
průběh týdne přeje p. uč. Peťa .  

 

 

 

 

 

 

 


