
Kdo je to kuchař? 

Dobrý den, milé děti!   

Už je to víc jak týden, co jsme se naposledy viděli u nás ve 

třídě. Ve školce ale zůstala naše žabička Tonička a je jí tam 

bez vás smutno. Tak aby se trochu rozveselila, vydala se 

zase na procházku, šla a šla a šla, až potkala pana kuchaře. 

Kdybyste byli ve školce, tak by vás s ním určitě seznámila, 

povídali byste si o jeho řemeslu a také byste si něco 

vyzkoušeli, zahráli pár her, zacvičili, zazpívali, něco 

nakreslili… Ale protože ve školce teď být nemůžeme, tak 

vám žabička spolu s kuchařem posílá alespoň pár úkolů a 

nápadů, jak si na kuchaře zahrát doma s mamkou, taťkou, 

sestřičkou, bráškou nebo třeba s babičkou a dědou 

Každé ráno se po svačince vítáme naší říkankou s pohybem, zkusíte si jí doma zopakovat a 

třeba jí někoho naučit?  

POZDRAV ŽABIČKY TONIČKY 

HOPKY, HOPKY, DĚTIČKY,  

SKÁČEM JAKO ŽABIČKY. 

POJĎTE KE MNĚ DO KROUŽKU, PODEJTE SI RUKU.   

VOLÁM TĚ, HOLČIČKO, VOLÁM TĚ, KLUKU, 

ZATLESKEJ SI, ZADUPEJ,  

KAMARÁDŮM RUKU DEJ. 

POKLOŇME SE, POZDRAVME SE,  

POSKOČME SI TRALALÍ,  

AŤ JE TEN DEN VESELÝ! 

 

Ráno si také vždy říkáme, jaké je venku počasí, který je den, někdy přidáme i měsíc a roční 

období, názvy si pak vytleskáme, můžete to doma také zkusit.  

A teď už slíbené úkoly od Toničky a pana kuchaře.  



Úkoly a náměty k tématu 

Protože jste nyní doma, můžete využít potraviny a nádobí z vaší kuchyně, vždyť maminka 

nebo tatínek doma vaří téměř každý, jsou to tedy taky takoví kuchaři a určitě jsou moc 

šikovní, takže vás toho můžou spoustu naučit 

1. Co kuchař ke své práci potřebuje?  

Zkuste si doma ukázat základní suroviny, nádobí, nástroje. Názvy si můžete vytleskat, 

příbory třeba spočítat, misky seřadit od největší po nejmenší. Suroviny můžete očichat a 

hlavně ochutnat! Poznáte co je slané, sladké, kyselé, hořké? Co se může jíst hned a co se 

musí nejprve uvařit?  

 

2. Zahrajte si Kimovu hru 

Na stůl položte různé suroviny nebo nádobí a nechte děti, aby si vše prohlédly a 

zapamatovaly. Pak předměty přikryjte utěrkou a zeptejte se dětí, co vše je pod utěrkou. 

Obměna je, že dětem vždy nějaký předmět schováte a oni hádají, co na stole chybí.  

 

3. Zahrajte si na kuchaře/kuchařku 

Pomozte doma s přípravou oběda nebo třeba jen svačiny. Inspiraci najdete níže 

v přílohách. Dobrou chuť! 

 

4. Vystrojte si v pokojíčku hostinu pro panenky a plyšáky 

Máte doma malou kuchyňku a nádobíčko? Pokud ne, maminka vám určitě na chvíli pár 

mističek půjčí ze své kuchyně. Tak ať to těm vašim hračkám chutná 

 

5. Co máte rádi ke snídani, obědu, svačině, večeři? 

Vaše oblíbená jídla můžete nakreslit, vystříhat třeba z letáků a nalepit na papírový talíř, 

vymodelovat z modelíny nebo rovnou uvařit. 

 

6. Víte, jaké jídlo je zdravé a které ne?  

Popovídejte si s rodiči o tom, které jídlo je zdravé a které už tolik ne. Co je hodně sladké, 

slané nebo mastné a škodí našim zoubkům, bříšku a zdraví vůbec? Můžete využít 

obrázky jídel dole v příloze. 

 

7. Zahrajte si na muzikanty 

Zahrajte si ve vaší kuchyni na muzikanty a využijte místo hudebních nástrojů nádobí, 

můžete ťukat vařečkami, lžícemi, pokličkami, bubnovat do hrnce, cinkat o skleničky, 

určitě vymyslíte spoustu dalších možností. Ale pozor, hrajte jenom chvíli, ať z toho 

mamku nebolí uši! 

 

8. Hýbejte se 

Udělejte si doma rozcvičku, ať se pořádně protáhnete, můžete si k tomu pustit nějakou 

písničku o jídle.  



Fíha tralala – Aj ja rád papám 

https://www.youtube.com/watch?v=K6Ul08x8HV8 

Míša Růžičková – V naší hradní kuchyni 

https://www.youtube.com/watch?v=C-ZOEq1SCi0 

Štístko a Poupěnka – Papám, papám https://www.youtube.com/watch?v=NKzddEywdfI 

Smejko a Tanculjenka – Mňamiky, mňam 

https://www.youtube.com/watch?v=TMGEpHPm4Ek 

 

A co třeba překážková dráha? Poproste maminku o nějaké nádobí a zkuste vymyslet 

překážkovou dráhu třeba v obýváku, můžete překračovat velké hrnce, kličkovat mezi 

miskami, přeskakovat vařečky… Nezapomeňte potom pomoct mamince nádobí umýt! 

Hýbat se můžete i venku, nachystejte si nějakou dobrou svačinku a vyrazte do přírody na 

procházku. Pozorně se přitom dívejte kolem sebe, jak přichází jaro.  

 

9. Zatančete si  

Kdyby vám bylo doma někdy smutno, zatančete si! To prý pomáhá. Tonička teď ve 

školce tančí často. Využít můžete Taneční hrátky s Honzou Onderem a jeho Tanec 

kuchařů. 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e214542157900069 

10. Naučte se básničku 

Vyberte si nějakou básničku a zkuste si jí zapamatovat. 

 

Kuchař 

Vaří, peče, smaží, dusí, 

vařečku má, tu mít musí. 

K téhle práci je prý nutná, 

tak už jezte, ať vám chutná. 
Zdroj: https://www.facebook.com/groups/408013116062/ 

 

Koukněte se na kuchaře, 

právě vaří noky v páře. 

Správný kuchař peče, smaží, 

mňam, polévky se mu daří. 
Zdroj: http://www.jaro-inspirace.estranky.cz/clanky/...basnicky-pro-deti.../...remesla-a-povolani....html 

 

Utíkejte pro vařečku, 

zamícháme polívečku. 

Polívka se pěkně vaří – 

kuchaření se nám daří. 
Zdroj: Z. Pospíšilová, P. Poláčková, Pohyb s říkadly pro nejmenší, Grada 2010 https://www.skolaci.com/rikanka-

kuchari/340 
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Děti dělají rukou velké kruhy (napodobují jednou rukou míchání ve velkém hrnci). Pak 

jako přendají vařečku do druhé ruky a míchají druhou rukou. Nakonec obě ruce spojí a 

míchají oběma rukama současně.  

 

11. Přečtěte si pohádku 

Už jste se asi napracovali dost, že? Kuchař nemá snadné řemeslo. Příprava jídla dá práci. 

Tak si odpočiňte a poslechněte si pohádku o jednom hrnečku, který stále vařil a vařil… 

Můžete si pak vytisknout omalovánku k této pohádce nebo nakreslit svůj obrázek. 

Povídejte si o ní, můžete vyrobit hrneček s kaší a dokonce si doma můžete udělat pokus 

s nějakým vaším hrnečkem. 

https://bavsevedou.zcu.cz/pokusohrani-hrnecku-var/ 

 

 

 

Níže naleznete přílohy k úkolům a pracovní listy k tématu, které si můžete vytisknout, nebo 

s nimi můžete pracovat jen v počítači.  

Budeme moc rádi, pokud nějaké naše nápady využijete a třeba se u toho vyfotíte či nám 

pošlete obrázek. Nejlépe na náš školkový e-mail msnuselska@seznam.cz, my je budeme 

přidávat na rajce.cz a pak si můžeme udělat i nástěnku ve školce.  

Úkoly samozřejmě povinné nejsou, berte to jen jako možnost, co s dětmi doma dělat.  

Další náměty přidáme zase za týden. 

Moc vás zdravíme a těšíme se, že se brzy zase sejdeme u nás ve třídě.  

 

žabička Tonička 

pan kuchař 

vaše paní učitelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

youtube.com 

cz.pinterest.com 

https://bavsevedou.zcu.cz/pokusohrani-hrnecku-var/
mailto:msnuselska@seznam.cz


Přílohy 

Legrační svačinky 

 

 

 

  



Co je zdravé a co moc ne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pohádka Hrnečku, vař! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Omalovánka 

 

 

 



Počítáme 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Přiřaď stín 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Najdi druhou polovinu 

 


