
 

Milé děti, milí rodiče 
vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy MŠ 

Nádražní. 
Připravili jsme si pro Vás několik námětů a inspirací pro 

zpestření společně strávených chvil u Vás doma. 
 

Týden: 8. 3 - 12. 3. 2021 

Písnička pro tento týden: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1bX309WxV4 

• Poznali jste podle písníčky o čem si budeme povídat? 

• O kterých zvířátkách se zpívá v písničce? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1bX309WxV4


Ano, v písničce se zpívá o:

 

 

 

 

 

 
Zvídavé otázky: 

Vytleskej slovo počasí, pejsek, kočička. 

Jakou barvu má sluníčko? 

Jak dělá pejsek? 

Jak dělá kočička? 

Znáš ještě nějaká domácí zvířátka? 

Vyjmenuj další domácí zvířátka. 

Obrázek si můžeš vytisknout a vymalovat. 



Zima už se s námi pomalu loučí. Jaro je tu coby dup. Sněhové 

vločky se mění na dešťové kapičky, občas nás sluníčko pohladí 

svými paprsky. A o tom je i naše pohádka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fa

7tjPX7Ms 
 

 

 
 Zvídavé otázky: 

• Copak se přihodilo štěňátku? 

• Víš, kdo vypil vodu štěňátku? 

• Vzpomeneš si, jaká zvířátka štěňátko potkalo? 

• Jak se dostalo štěňátko ke sluníčku? 

• Kdo mu nakonec pomohl? 

 

 

    

 Pojď si s námi zacvičit: 

• Postav se, natáhni ruce ke sluníčku a zamávej mu. 

• Proběhni se po místnosti jako štěňátko – vesele; ukaž, jak létá 

ptáček. 

• Zastav se a vydýchej se. 

• Lehni si na zem, ručičky polož na bříško, zkus bříško nafouknout 

jako balónek z naší pohádky a pak ho vyfoukni (opakuj 3x). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms
https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms


 

HÁDANKY O ZVÍŘÁTKÁCH 

Hádej, ale neprohádej 

 

 

 

 

Malý, velký, bílý, černý, 
svému pánu vždycky věrný. 

Ocáskem vrtí z radosti, 
pochutnává si na kosti. 

(pejsek) 

Když udělá ko-ko-ko, 
načechrá si peří. 

Bude vejce naměkko, 
pro mě na večeři. 

(slepička) 
 
 

Heboučké je jako z vaty, 
kožíšek má mourovatý. 

(kotě) 
 

Maličké zvířátko 
je tahle čiperka, 

větvičku přeskočí 
i když je nevelká. 

(veverka) 
 



 
 

 

Vybarvi si sluníčko 
 
 

 
 



 

Pracovní list – Sluníčko 
 

 
 



Pracovní list – Pejsek 
Spoj pejska s kostičkou. Bude mít každý pejsek 

svoji kostičku? 
 
 

 

 



Slož si pejska z barevného papíru 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

Po splnění úkolů si s námi zatancujte: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE   

 

Ahoj děti, 

těšíme se na Vás při další on-line školičce. 

Pracovní listy, které splníte, můžete po otevření naší mateřské 

školy přinést a zařadíte si je do svých portfolií, které v MŠ máte. 

Můžete nám i posílat fotografie, jak doma plníte úkoly, cvičíte, 

hrajete si, nebo jak trávíte volný čas na náš  

mail:  ms.nadrazni@mshb.cz 

  

Vaše učitelky z MŠ Nádražní 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

