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Hezký den, milé děti a milí rodiče, 

 

vítejte u domácí školky, která je hlavně pro menší děti, je plná zábavy a trochu učení. Tento týden si 

můžete přečíst pohádku „Hrnečku vař“. Na pohádku se můžete s rodiči i podívat. Také si můžete 

zazpívat písničku, procvičit si prstíky a doma plnit „těžké“ úkoly.  

 

1. Přečtěte si pohádku podle obrázků spolu s rodiči. Nejprve si prohlédni obrázky, jestli je umíš 

správně pojmenovat. Rodiče ti jistě pomohou. 

zdroj: http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0 

 

Dokážeš odpovědět: 

• Kdo bydlel v domečku? 

• Koho matka potkala cestou na trh? 

• Co po ní dědeček chtěl? 

• Co dostala matka za odměnu? 

• Co musíš říct, aby hrneček začal vařit 

kaši? 

• Co musíš říct, aby hrneček přestal vařit 

kaši? 

 

2. Podívejte se na pohádku společně s rodiči 

https://www.youtube.com/watch?v=zidIuH88hEA  

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0
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3. Kouzlo (pokus)  

Pomůcky: hrneček, jar, jedlá soda, ocet  

Postup: 

Do hrnečku nalijeme kapku jaru a nasypeme lžičku jedlé sody. 

Nakonec do hrnečku přidáme trochu octa. 

Už stačí říct jen kouzelné zaklínadlo Hrnečku, vař! 

POZOR DŮLEŽITÉ ! – nezapomeňte zaklínadlo Hrnečku, dost! :). 

Poznámka pro rodiče: Raději postavte hrneček na hluboký talíř. 

 

4. Procvičme si prstíky  

Než začnete kreslit, procvičte si prstíky. Rodiče Vám jistě rádi pomohou. 

Vařila myšička kašičku                                              

Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku:        (kroužíme dětem prstem po dlani) 

tomu dala, tomu nic,                                                      (protáhneme dítěti jednotlivé prsty)              

tomu málo, tomu víc, a ten maličký, 

šup do komůrečky na homolečky, tam se napapal. (dítě polechtáme) 

 

5. Grafomotorické pracovní listy (viz. str.3, 4) 

 

6. Pokud máte kaši rádi, poproste maminku a kaši si společně uvařte. 

Dobrou chuť! 

 

7. Hurá ven! 

Proběhněte se venku. Jděte s rodiči na procházku. Porozhlédněte se, jestli už na Vás venku 

nevykukují nějaké první kytičky. (sněženky, bledule …) Možná, že už zahlédnete i čápa ... Jaro se 

pomaličku blíží, a proto v příštím dopise vám budu o jaru vyprávět.  
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5. Grafomotorické pracovní listy  

Nezapomeňte tu kaši dobře zamíchat! 

zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/16255248645500085/, 

https://cz.pinterest.com/pin/646688827718980397/  

https://cz.pinterest.com/pin/16255248645500085/
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Pomozte myškám a vyznačte cestu k sýru.  
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8. Zazpívejte si písničku a namalujte na hrneček puntíky 

Zdroj: https://i.pinimg.com/originals/c3/42/14/c34214818224ec1b7897f9cd6e390000.png  
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9. Obrázek si vymalujte 


