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Milé děti, milí rodiče. Z důvodu nastálé situace v naší MŠ jsme připravily několik 

aktivit.Budeme rády, když si najdete společnou chvíli s dětmi  apopovídáte si, převyprávíte 

pohádku, zazpíváte apod. 

 

Lednová jadérka 

Zima v přírodě 

Tento týden jsme naplánovaly dovědět se něco o lesních zvířátkách zimě. 

O ptáčcích už víme, že pro semínka mohou létat do krmítka. 

Znáš některé? Pozorovali jsme je v našem krmítku. 

Kam ale chodí lesní zvířátka, když mají hlad?  

A kdo jim nosí krmení? A jaké? 

Která zvířátka ke krmelci přijdou? A která ne, protože spí. 

Tady je básnička, můžeš se ji naučit:    Zajíc hopká ve sněhu, za ním šlapou srny, 

                                                                     pak se dají do běhu, krmelec je plný. 

                                                                     Seno lesem zavoní, zvěř ho ráda chroupá, 

                                                                     zvířátka vědí, kudy jít, nejsou vůbec hloupá. 

                                                                     Když zapadne zahrádka, nakrmíme zvířátka, 

                                                                     když zapadne zahrádka, nakrmíme zvířátka. 

Znáš písničku o zajíčkovi? Zazpívej si ji. 

 

S pomocí říkanky si můžeš krmelec nakreslit:   Kreslíme krmelec pro zvířata, 

                                                                                   dvě čáry zkřížíme natotata. 

                                                                                   Střecha, ať není tam plno vody,  

                                                                                    seno jim nakreslím do zásoby. 

 

Ke krmelci nechodí jedno zvířátko, to má rádo maso, musí si je ulovit. 

Víš, kdo loví v lese zajíce nebo si zaběhne do kurníku pro slepici?  



To zvířátko taky odneslo Budulínka na ocásku. Už víš? 

Teď si můžete pohádku O Budulínkovi převyprávět, určitě vám pomůže pohádková knížka 

z vaší knihovny.  

A pak můžeš odpovídat: S kým bydlel Budulínek? 

                                            Proč zůstal v domku sám? 

                                            Kdo z ním přišel a co chtěl? 

                                            Kam ho liška na ocásku odnesla? 

                                            Kdo byl v noře a kolik jich bylo? 

                                            Na jaký hudební nástroj hrál dědeček a na jaký babička? 

                                            Co slíbil Budulínek dědečkovi a babičce? 

Vytleskej si některá slova: Budulínek, liška, lištička, housle, bubínek apod. 

 

U krmelce bývá ve sněhu také  spousta stop od všech návštěvníků. Až vyrazíte ven na 

procházku do přírody, dobře se dívejte a určitě najdete nějaké stopy ve sněhu nebo i v blátě. 

Nemusí to být jen stopy zvířátek, ale také od bot, kola, kočárku, auta apod. 

V příloze na děti čeká obrázek – jednotahovka - zkoušet hnědou pastelkou jedním tahem 

několikrát obkreslit tvar zajíce a pracovní list „u krmelce“ – děti pojmenují zvířátka a potravu, 

po cestičkách se dostanou k potravě. Spočítají kolik zvířátek ke krmelci přišlo. Obrázek si 

vybarví. 

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se opět na setkání  v naší školce. 

Zdraví p. učitelky Jarka a Renata. 

 





 

 

 


